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 ۳ ۱ نالواتاربهضسن SSE تاربخ عو دن هزاربس ee مدعاندیو هدهررصم هعاطلاواد

 عطاع نادر * ی 4 / ندهبسراف تغل رامین هداراللس نت مصح سمدنفا وری اک ۱

 هی اعءدمسر هل هاو دخ هج وډ نت یل اعتوهناصس هنومب هدنسهرع یوالا حیف یمهنسرب ی الا زونککالب 4

 ا تاک پواو ما هل را رفت یا تارا ةر بج ا تمدح و بواواماقخ

 ۱ و 1 امیر ماتیحا دحرم لنصاو یزهلوا هدننقایل ه دهع ۳۹ رارک یدنفادجا

 و ۱ 3 هناعالاو ییفوتلا.
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 ۱ لشو فن :[قیخلواردب زع زا فتو سو سای ردیسهاتوطوا

 ۱ ردە دنا نما نالوا مو نم هجر درشکیا هجیردرشکیآ یر اودوودحدقع ور لنور سک یا ز رل ارتقا

 ءدهزاس قانلوارن یت لس شضکبلادنع ندتعاوازادوروُم دهد هر هقازمکو بلقورونلوا سر هللا هخرد در شب یا
 ۰ ررر a ,زالا رایو هک ET هلا وناودلا دلت قاتقات یاطت راد هنجاغآێغلبا للون تفهراضفروشد ت

 RF شزر هل مسراف یاب شپو شرو واولا ردردصم لصاساداکردهنسانعم قایق دو قلوا ی ے نالاهددشمیاط کراظن

 كس راف هخوقزب ةركلا ی د اشا ش یا ز سیم تن او شوق هکر دهطاوا لوا تر نرر قا 9 رتا ااو ك نر هد

 لامقوح یقه بهرو نع نوجا هطوا لوا ید شطر ناب یارسبول ۲ یفارطا امد میدیا نکسم تیک ام هجورپ
 لولفم هلون لونهویدلیا تماعاهدنحما ردقهنتاقو ب قبر وج ید ناورشونهلکش |"عانتما یدلوا كج هرو
 لاکو راراباب هرزواردنم هکردیدآ هدرپ ره د دقن وورد هشاخنالواندنتس و نالبق هکر د هنسانعم لند همش داع هدننزو
 ۵ ی هشدخ هاباءانشهیات "نوکسواهخف هشه هشه ءاهلاردهنسانعم مخورو موکه لیسراف فاك مومضمواو|

 ! قلرغ ءوطوك مكد ر عو ط ی هنسن ی مەلوم قار و یصسو هزمن هنسمز هل سراف جن روکسو اهخف ےھرد هنسانعم

 ۱ نانلوا مایستسا یقاهد هدنروهب : هه ردتغل هداه مترو دهدرک می ه هست نالکید یرغعوطردهنسانعم| ۱

 انس لعردسعا ناشیذربمغس رب بوق توقع ۶ ایلاردهباکحندسفن کلا جارخاهد تمض ەعار راهظا كنهنسک |

 | یربكنالوا بهاذ هتقالطا هثانث اىد اە دلم ىر دوتح هکر دیدآ قد رطد رب ندنسهفگ اطاراصت و السلاهیلعو |
 | تکرا و ایدلیا ږد د فهم درد یار اصن ںودیا عارتخا بهذ م هنو کرب یرر# ردروطست یب ریواکسلمیسد فک ۱

 رغ مالسااوروس دںوقعد ەد ەکلکک

 مالعلاتالملا هان رود

 | ةریدح ةولصلا ب نم ىلع ةولصلاو ةرمشکلاتانانعلاهةمسدلا تاقوالا ف ةرقحل الحلا هذه ماتخانرمست ىذلاهتدج ا |
 أ فصتمیرمش تذعلا هامةرینتسم مجغالاوتریدتسم لالفالا تمادامةرب رسلاو ةربسلا باصا هنااو هل آىلعو ۱

 | ىع ور تسرع هتامسلایلسو تافصلاذع رک تاوذنالوا ترو دوز تس موزاترودکت ردک ةزمک اب او تةصن توةص |

 | قد رعتود اوفو مسج باعتا هحلیخ , نراك هجرتنالواس ودتورب , رحتهتفاشروصوشاکر درب رقتلاورکذ ذتلانع |
 هلالمر لاح ردثلواروطسملا باکلا هسلعقلطدام او روهطت یالحرک هولح هادا لیک كنک مهدا | 1

 بک ٽهج ةج رتلا نعالضف كن هروب محسن هساوا فراعو هاک ۲ لبا ف هلن لا لابابو لفقاواعوت |
 أمات یععماح لنهرف مو ر یروعس ردراکرف یرلکحهدیا رام شاماسدقن راشو رازغتسا ینا |

 داناح رصمو دارایرودنکهدناک لیدی راکدلناماتخ رکتفایق رب ام شوزورو تمزالمتدمهنسییانوا ۱
 ارددبدنو لح یدلوا دعنودج رتلاو علیا ید هقشد ندنغد دلوایواح یتغل یسراف زکلاهسنا رول )نھ باک. رردبا]

 ار دکومودنا ارګ قد رغزرح هحورب هزر زعندناضارتعاو لحد تر هل و ی هس دوشم تار بعت ضعد کی دلا ۱

 ۳۴ رممکلا عماشاصینل" ییدلیاحرش كموحم قابطو راذتعاهعد د رذزمغدلوارناتد رک تد :رغران یترحو]
 را رقالاو لسا مزلتسم هند هنمراذتعاو شزو * ضد ههحومت الکی کیدل ادهعود رسهدشبتاشیلا فالتشا |

 أ ناسحاو است نا سکر همی اغیاز مترثوفهو لنهفج هکردلوسمو لومأم ندرلجهصالخ رولوا
 ۱ هاهز فشهو خرورو مو طقاسندرامتعارظنرول مرا هک انراهروس نالطد طختدیشکن وصمو

 نالوا قلعتم یرهدافتساو لامعتساو هملوا روم

 ۱ یلیلکو لیلعو لیلف م حرت هکر داع دتسم ید ندنناوشا

 دا ادودا لب حیاعدو لیجرک ذ

۱ 

 ۰-۳ ا ا س ا و

 ity اشلا- مصا مهره

 ةرعق غا ملا حالنیلپسما

 دو لو الایداج

 نت مور شع ىا

 یفلاو

 ۳ ا
 ۱۳ ره کس قو یو ATENEO 9۱۲ ۱ ۹ ۳ نيم زنا ا
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 ب هوا هل غم ال اط هنسودنکه نسکرب نو دنا یل هر مو هم طل هن هدر رب نو کرب یخ ر رو چشم یس هصق ی دیار دنا

 هلم ھم یاح ےتف اعر ءال ر در واج نانلو ار بعت یر که بای سر اف محرک لب یدلىا تسکش قغرقعح لانسهدل او

 نیش ن وا حف لغیغشح ردهزبس یراکد ید هنانهلةد رخ هکزدعانعن مسا هبا هحوتفمهثلثم یاهوارنوکسو
 عج لوک چم ءالنآ ر دتغل ید لف هر د نین طقسم یباصعتسار دور اد فور عم هکر د لقاقش مسیل هب افرسکو
 هنسک یر اهلیسراف ےجو لاد مض راچد له لادلا رد هنس انغمادکو یاد هکر د فدا مو هدننزو لوکشکه سر اف
 نداوقلوق هدنتخلدنزاب ودنزهدنزوايهارر هلم هم اءارلا اردلهعت نم هدنسانعم لا فداصتو لک « تساره- رب یرب

 حک وی رع وطه د زو به بزة چم ا ءازلار دیز دل هرهز طد زب خاص یانعر رد هک ندننحهدکن اوضر ندوات

 ردنوک قرة ی دحر رون د ساهن هدم رعرارب دهبی راف هسخول هل دسر اف ےجوار خف هحز رد هنسانغم تسرد و تسارو

 هجاجدو یواط هدزتغلدنزابو دنز هلا هدح .ومیابوةانشمیاتو نون خذو هل مهم یار مضو هم «یازنوکس ارت هبورزر
 ردنتو ڪم یراکدرک نوا مرن باوا هد هناخ هکردهنسانعم .هحرهدنزو هزر بسر اف یاز هژر زدهنسانعم
 ناغلواربعت ی اعامودزالاح هر روک هنخددنل وا نام ام دةم م یهزردنغصكت اردهد و هک اتو مةسرد رک رب مودز

 رد ەن سانعم رومو سو لاعز هلن س راف فاکو از لاک ردلصاح ندهطوسم تار انو مس نکلردرڪش

 قتوا هردو ترغوو دس هکر د مسا نتا ع ونرېورد هنسانعم قاوفو قرقوخا ړل سر اف مجو نس خف صم هل مھم انسا
 دونم یددلوارک د هکر دهنس انعم ڪم لحم ةلا نیشلا ردندنعاولا قحاج رار دیا لو امت بوردشراو هلن رب یرب

 رضطصا باد اصرتسک ر خطص )هل اداصلا رد هن انعم راکپنکو واحوص هدنتفا دنز رو دنز هل هبکم یازو نش ےض
 ه دلو تربو هد موره دلو ربه دزو باتهم بالقصر ارب در د ق یان باراد نبارادردرو هشم هماقرب هدسر اف هکر د یخ | |

 كايا بارطضاوقلابحو كبت عالادعنل اوتقموج ونذمهدنزو ندیم ندمنط "دلمه !ءاطلا رد الور هدن اتسکرت

 | یا نوقشخطر ون, دهب هحشرق یراصك ج وک ها هحوتفم یاروهشاثمیان نوکسواط خف جراط ردهنسانعم
 درراویصنب رولمان رخ و لتون رح دهلکت ًاردنچماتابئرب وام ج«ندنع وب نکلدسهدننانوبهدنب رو نوعتفا هبا هچم

 ارد ورههد.ان اف یلدا ورولک ندندالب نمرا روتعتامنو رد نمرا هرو نم تغل هدندنعراضعد رولوا تلهم یخ
 باتع )معما نیعلا ردهباکح ندنسد ر شو هصاحو نالواره اظ هدنمداصت هلص ماسح اهن ااظ فیطقط

 یاطنوکسو نیعرسک لظع ردیج-اداتساندیا عارتشایفورعمشاهنانلوا رمیعتاراخ بقا میا دیدشتو نع مم
 ۱ هجا نار ذا باضخ نیراش اقر ایز اف نود اتم یتغارییر دیسهراصع كن 1لسنردمع قوا تب وج هلمال غو هڅم

 |دولواهیاک ند هلباقتسهایشا نیټو تع رونلوارببعت یلهغوق کروند هنتوا نصح هلا دحوم یانونغ تف لس

 هاك هلیسر اف محخفو نغ رسک كغ یک یتغورشفو زوسو قد رآویوقو فعضرقوکوواژ قووز آ
 هعهعف ءافلا رد هنسانعم عدةضو هغدروقهدننزو كولعم لوم دع رار دبا مسر هارو هتطراضعدر دیجازاسیراکد ید

 قافا لڅ هنلوا لقن هلایدل ف زونه نکلهسودهسانهنسلا هکر ون. هن داوح لوا هل" اف ضو یمراف سخن وکست

 روند انحهدس رعر ديما هلق هدنسغل عور هلا هل مهم نعواف عض نوسلوعف رد هباک نداد ها اق ته قاف لغو

 زغآهدش رعو رزاوط هننلاراش هکر وند هنشراجر لر اث هدننزومد ےفرذهاکح ندنسفن روک دزو فر ته

 نطق قو هلفاف ےض میضف ررید یخدیزواشوق هکردیزوا شفشکم هلفاق مسک عشق فاقلا ردهنسانعمناهدو
 هیسدنناعوص هطا کو کو هنغاربب نسوسیعارپیرد ان رپ ندنعو راتنمابان عفو نیعنوکس لنعف ردهنسانعم

 یراکدید یس هرو صو ااو هد ہکرت ردالزترت مسا هدینانوبل هثلشم یانو فاک ےض ءانک فاکلا رولوا

 قجا ہلا هجم لاذو فاک  رذک ردب راکدید یقه رت یرب لدرش ید اربسفت هلا یمضق یرب لدرخراضع» رد هز

 لنکیدو رودمق احتدایو روشداب لاند رد اعورولواهحشا ی اسرلریدقارت و هرقهدنکس روم دهنناحشدانناب

 دیضام لعفندنتفک هلیسر اف فاک م تفکر دتابن نانلوا زمبعترویصا رک درجا دننزو هلاغح لخت ولو

 4 "و ناتبعلهل هال عض نات ماللا یدناوا ناس ندان رولوا نم تکفکنهوردهنسانعم كابوس نفك

 | داتسدنه لاد مضو مال عف هرودل رون د هرو ص یکی وکو نیلکی راقدپا.ندنرلهچراب لی دنمورنچ نیاز ت چوک
 داصو مال خف فصل روت د هد هنسن مک ویوقو ردهنسانعم وکنوددحو واه دننزو تسم تسل ر ددا هعادوت

 و وصیت ند ن دیشی رپ لیس راف یا نو کس شورپم مار دتابن یراکد ید هرکه دیکرت هکر دربکم ساه لیا لمنه

 || دانو هلا هموعضم همام یانو هنک اس ءابونون مسکوداص نوکسو فاک مف نودینصک ر دهنسانعم نقشا

ادنعو رو دةتل نانلواربعت قاض هلرسراف محو نوت كم نونلا ردهنسانع» ها ناشپ رو هچغاط
 ا ضعیل



pe ۷ 

 هدا هر شک دون روت REKE RCA ,هتون نو کس یس زار دیا لاخدا هنر وداردراویرلخعد أ

 ار اف فاکو نون نوک لس لس رار بد یس هی امقاسروق هدرابدضهدو یس هب مرتب هد رک تو هخقنا هدنب رعءرولوادةعنم

 هان دین نکرالتواتانآ اویخیک یک و نونیفرلر دیار ب سقت هل ی -واو را عد رولواهدراقلتو با دز دک وای راصرب

 هج_ردهنپانعمتن وو :ننکسورد هن رلانعمنول اهوهدنعاعو شوزوز رطودتامو لکشور دکحول ریروشداب
 زردما لامعتسانوحا قو !وکواهرابرلح از ارج ردیدآتامنرپ هبیشهیرب یادنه هدنتغلبرغم یلها هلو نوکس

 هدهموج24تایرب هکر دهدنسر فاتت یاب لصتىتواو نا یت کس نوا رارید یوا تو توا ها هنامنو :ول هدیک رت |

 هطوا ابننارکو سقن هدنزو بوخ . وب ردهنسانعم دع-اوور نا لو هاو و ردلعشم قم IEEE رک
 LG :یامتشاو شهاوخو ردهدناتعم یکو زرا هللوهحفاو هب و هب ول رد وي هدولس .رعیاب رود هنسهچهود

 دنارشح راضهدر درج« ارواج زب هلن رع جج ویردیسابو لنتشاومو باود هکر ردشترفرا اوطهدننزو تو تور واک
 هخو هدول ردهنسانعم ه رطقو هل مط هد دزو هجو هجو هحول زدرلشع وک هدنعوو تةق حرار ږی دردن دمام راضعتو

 لعفو لعاف مو ردصم مساند ندی زولهدننزوزوس زود رو رربد هغلو یاجت “د هلاک هبا هجم ياځو هل اوه واز

 رعزوروس دده دم : زعر دنیا رواج نانلوار بعت سرابو رد هنسانعم كايا ن رلطو ك چساویمهرآ ندب زور واکن ا

 لر و ار و ردهتسانعم ز زبحو تسحوهلث ۲ او همارمضو زول او لمامشتسا یرادیصرون روس دهدهع+باک كج توک ئ زا راک دید

 ارزوا ار یشمول اراناویج ن وغرولابرثک | هکردهنسانعمقلوا ناطاغو قغاراوب تاناویحوردزوب ارغصمهدننزو كوخ

 هژومهرول رون .دهددکب وک جوک کرلکددرغزوراردیاربمعت مع هدیکرتراروناراو لرو یس هقراهتوایرب نواب

 نشر رز ف سولو زور فدو ردهتسا هم تجر دات :یکدزوا حاغاور دید ینادزسزودریو ردهنسانعم رو هدنرو
 ردهاک ندقوشعم تسمل فدو رده اکندناتفآنالواُ رعاتلو باقن قز فدو ردهیاکندیاتلاعباتف آ

 ردردصممسآ ند ندندیشول شو وب ازد هم رکلودهدنزوهسوب هسو ردهیاکندکسایایلهاشدا ندر نادر یوا

 نیلاقو نوزوا دل وراررک هنوز روا <= ییاکونروس اج ردنا و غو ردهنسانعملعاوقمهرآ
 شهلکید هذاك ییدضر قّبلو ارام هنورف بوس# رب هس زیکر دهتسنا هی هزتقرو رارید هنشدشنابرب

 حالو روس د هدهغسرغد شمال ریو ردلحم ییدشود ۾ ۲۷۳۷: 7 چشم هدنزونانول ناکو رد رواج

 رذدآ یقمریاریو زدهنسانعمسولفول هدنزرنو نول نود را دهر روضو تستواو رکو هرمسساه دننزو حاروس

 "کم ابرثک کر ددا تیالورب هدنسمز نارو نا تابوا ردهنسانعم کیر شق1 !نو رد :االثمردهنسانعمكنرونولو

 هما هعو رب و ردهدلب رب هدنساضخ لملع) ناب وبءدسوم اه یدلیابب رتع لا اوصییالو لواردنکسارلب دلبا تژشنندن آ ۱

 یدلوا روهشم هلا كنا نابوب تدالو هکحردیطنل ردماو ردررحخواد ردهدلن رب ید هدٌئسارا ناقل 4

 کردهدنمر فاتت یاب لضتمهروه یاهناس یشزوقطنوآ ردهیاکن دهم ابشن وک ندشیهامناهدرد سذو ۱

 نوح قلاب ن هکردیفدام نادزرب هدنتفلدنزاپودنزدنزو ناهد ناپ ردلعشم یعل نواه دج وتم بابرپ

 یراص لوا هددنژوهناخوس ها و زدیدا یش ادبر بال كمالساا هیلعفس .ولٽرضح .ادوهع ردا هناش لج

 یک یګرو قط ی :رکب یلاعت هدم زق یدنا رک دد هنس ات یرازو مان وجا زاما ینهفن :اطد وّیهدفلس هکر د هج راب

 ed قارادا 2 هزمهلا ردم ید اکو ِتغلرب شع هکر دهر دنر هقرفتمت اههرواد اضنابعرتراتفک

 ى کو تیک نکوي هغر ةهدنکر تو تاکلا ن قلاخهدس رعو < هیتر افراد دیدردممور راض هدو فان و )راض ءد ی غلول

 اشا  ندرنزدناغر هد ءاملا رولوا لاله هدننعاس وانت ی چہ ۶ جلب وک اوبر دموع“ لج رد :اسنانلوارهیمت

 فرد فی ردهاکن دقمز دشواض طالها تو ی اغتو ضاعغاو لمت رل هشالماعمراومه اتو تاضد ر هژواداذل ] مصع

 کرد هود ی نهر فورعم هدننزو مقر ےقدرد هیاکحن دفن نالپ رفواند دزغ [نکیارردن وس خارج هلیسر افیان مض

 لا رب لمضعو رد هتسانعمیردولو بسواهدنزومد م 0 رربد هنهلولات نع لهاهلف اهواي ضو رر د یحدچاعاهب ن ول

 i اک دنیا رمنعت لت ماب ردلت یش دکر وند هد هات ناو نالوا هدروبنطو روش, هدهغقو د هد هغغوط ندنلاقصابو ندنشاب

 كلانزدلو زددوخام ندهدازعارح هک انوکر دند هسراف تافرضن لوس مض هر نر ءاتلاردیدآ هعلقربهدن ان

 نوکسویبنراف مج مضجج ملا ردجروبینجوا کر دازوح ح رب ناعمآدیوعترونلواداربا نعوم قلهدانعارحو
 مسن هد یک رت ررسوا یادخد ەد: مرن هلكت | ۱ :هگردفر ظرب هدناکشق ومط یصدشارواندزاسو ندووبح هلن ره اا

 یاب ایکو و مچ مد ی> دون د باقغ هد رع زد یخدشوفهرفروس دهنشوفلعشوطهدشزواحر ا اچ رارب

 )هرکس مو ىل ماعم دتر وم تاهرتو ناب ذهاناد بو رواهکل هنا اوددیتسودنکنوحمارتسز ار دناذرب ند اکرم ۱



1۳۸ 

 ۱ قسنریو بول ارو ردهنسانعمامادوراب رههدننزوناولا ناسکی یدلوا بلم لا بقلوب اک الاله لغت میز
 زکلایو ردهتسانعم+نزسذ او هاک انوردکعدهشابرب ندشابرب مییکت زوٌلوا مبعت هبهرودرب هک دهم انخس هوا

 *نشانف اورد هن هایم ولت ارب هراوسکفردهنسانعم ةعودو ندروغوارت ەد نرو هرج هرنسکی زدهنساتعم هنشانرب

 اوو ا واچ ن ک و عش راک تو کردا ناکہ نور رم ووا اک
 ۰ بوروو اریارب تسشنكبر دهرا انعم قم تمول دا غو قف اومه اهروهظواررسک هرک ك رر دهب اکندرح اصموقفر و

 | لاری ناولاعونرب نوکد ردکعد هل رج ریوهرزوایبسنرپ هلو ته درون كر رونلوارممعت نیشنمهو ننداح کن اقل
 ردکید عورپوولردرب هکر دیففخم هنو ڪڪ كي هنوکیر دعراضمندندنفاناکهدس رعوردبعما یشاق مگ ج وسنم
 تو ردهنسانعملعمو داتسا هدنزو اضسم هلا ةانثمیان اتیکی ردصوصخت نفرب ندرکدنزاس نون نسل
 ردکعدددعرب ناکدررلوتم یل حوا ةد وغم بابر هکر د هد نچ در ینا تت یابلصتمهنیسر اف فاکن ادب یھ درد

 ردهنسانعماتمهو لدم یو ربظذ یهدنزوهنامز هناکد زدهنسانعماتمهیو ریظنالورولوالعد ور ,ررب ناک: ناکد

 هدنان کی آ هکردهدنسر قا یالصتمهمالنآرب نشد نواز ددوو نموم یوک ه ناک: ردهنسانعمقذاوسو
 یقلطمو بدسم شار ویل اصورد هنسانعم عاعش وناولېپ لیرد هدنرک دهحوتفمی ات لوا بابر داجنم غ! ترد نوا
 هکرد هن لوالد هک راد در درا ضعرو هلوا شلص او شعشلیاهب هنسترارب هکر و دهد هن هندن لواورد هنسانعمنانعلا

 ردلّمعتسم حد هدنکر رت هر دزو یالطقالدرد هنس انعم بلد یلاخ ند هغو مغوهلوا داوتمو لصاح یکن درآن

 قاروناولرپ ربو ردهتسایعمناناولریو ناردا ردلیعجهدشزونامآ نال, ردفرظنالوقوصو همعط هک وک

 لاعتلاعتەد رع هکر دهشسانعهاس ا اليالي ار دیخدناشن نال د اک اویدلو لالههدنتسدویکنبا نرم اما

 نالوا ماد اكنمموم شوفو رخآكنلصف زوک هدننزوادرف اداب ردزارکتو دیک ًاتیتسلک تكنهنسکری روش د

 راض نی هڪ ۽ لواردماکنه لب وغ هنحرب یدحندسوق كشر دلال لوطار ولو ارمبعتا داب بش هکر د هصک

 هسکرب ندمالسلا هیلع یسیعباصصا ادابو ردیس هصک یر نوا کید جا داب بش هداوقربورار دی دع موشو سحت
 نانلوا یبعت قرنعنم هدننزونکلآ نکلی رد وسک اع ورب صو صع نارا نیطالت هدننزو نال لی ردیعما
 خوهلبردس رعمیاد روش د هاتم لخکرتیراب اتو ه همالوطور دیا تغوص وص هغ مال روک سەلت روش دما

 هلرو ود بوو هار رولاصو هلاص مال تخ هل زدءعو یلدنم لضفار قاب د هنح اعا دوج هلنو نوکسو مالقف

 هدناوب هبعکو رون »درک هاه ناوي نالزریویلاص هغالوا پیس اص بوتل ؟یر لول یک دل مرد هنس انجم
 يورو ردهنسانعم نخ هو یرک او رارید نانعلاقلطمو بیسمهدیب رع رون دال رتش هر هود نانلوا رمسعت هلاص
 هدایت هتساب زکلاو ردهنسانعم لطاو وغلو یععد و هزرهو روناواقالطا هدهنالعوا ینسعتو هب یزاو

 | هدن اردیدآ غاطرپ هدنسلاوج نی وزق هل ف مشی رد هنسانعم ئپ اچو یه درکسو نیب روون بوی ورد هنس اتم

 هدول مال دد شت ردنراشاهنارهت لدردهداوخحو کرانا نزل د زدراو یرللادج تاورح هنا شانوب ندشاط

 همیار نابود اوفا هدینزو ناتسراک هناهدجومیاب ناتسدالد ردمّدنرک د هرو کم یاب فا تات ر درا
eزکس هدام کیا کرد هد نمر اتق یاب لضتم همه نا ییا نوا ردیعاهاشدایرب هدننزوقأرع قالد ردن داب  

نيو دکردر ات ودر ومات ماع ردا هاشداب ر هدنزوُلاغملاع ردە درک د هح وتم یال و تاب ر دانم یل
 

 || مصلا حفربپ کر دعنا ءاک مد رمه دزو هدزج هلال ههم یازهدر< یدنلوارک فالتخ اه دنس هدام ننشر شوت

او تعط زانو رشم س وجور درعا عض ومر هدنزودو ر٤ دورع ر دن اسمی :راکدیدمال- لا دیع یطاغ
 ۱ قولخوف ل

 | كلع ردفورعم هکر دعنا تورا هد رو )ود هرهوسع رر دەدەن روو هزيل هزات ناقیح تار ودر ج اغاؤر رواد هدزمدآ

ح عت راه اشداب زوغد واوزدوو رغم اب وخو نسح ردنههارهش ره رم رادهدشنز وكلف
 ۱ هنسفد هتنع ردصوص

 | شاک هدناشخ دب هدنزوناهرب هلیسراف فاک ناکع ردهدنرک د هموعضد یاب فانا رد هتیناتفم هدعمهدنزو

حب واد او 7 ردن ودم هدا ارصاب و رماح مکح ردیدآ هنصقرپ هد دش
 ئ دن نوا ردنوفدمەداع ر هقايسم قانو 

 || رهشهلسراف یاهنوکسونون خه ولمش ردلعشم یفل یلاهدخ وتعمبابرب هکر دهدنسرق اتش یا لص تمه وناس

عاتمورد هنسانعمهلذاع وناب ناکور ولت اصاتشاسذح .رشهدن ۲ هکر دعض :ومنروط یزاز اس هتفه هدراهنصقو
 تعاضد و 

OPIN Aهد ہنر اق هس ۳ ردرع ول کد د وفا كنز و 7 و یک: کرد یطہ ب ولر مسا هد نزو ٽ  | 

 | 28 اتمر د خص لب باس هدنزو نون ادیان نود وند توب هد هن اناراکوک وزارت دهژروک
 | كن ب رهوزولوا یل نیو یو فاع ردا راک ندا فد دوق یک بادس یدیدز دیغصیری|

 سس بس

 هکرلغجص



۳۷ 

 || لاک ت هدف اظاژ نسح «یرابونحو ل اج بح اک لهاردیدآر مشر هدناتسکیتهدشنزوامرس امغد ردهنسانهمولغب
 امعد لوا یامغد یدیا ی.هحوز روکح مارپ هکر ذنب ن افا نتخد زانامغب ردهنسانعمتراعو حاراتورولوا

 1 هالکهدنزو عاب ردعانغب یدنلوا رک ذ هدنمنهدام ند نم ار مناهدنزواصیص اصیمغت ندرفگرب کردند تا

 ار دهدن کھ هموم یابقات باب ردیس# وقم سفو هو قلق شفلسا هلنادنالقوهم رض یهدردهنساشعم یزودرز

 1 تاب هکر دهدنجمر نام یان ل صتم هب اف ناب یر نوا رولدروافق ر وق هدنحا هکر دهوا یلداصهدزوارغصارغد

 [ رک والاف نوکس ےب یدنلوا نک ذکر دهنسانعم تغ هدننزو جم رطس تعد ردلحسم غل یکی ا هدجوتقم

 ١ هدح وت » بانزپ هکردهدنسر فاتت یابلصتم دفاع ناس کبان وا رواج اصندزغآ نکر دیا ماکت هکردراملاسو

 لاوزولوا هرزواتکر ر ند نکلی دنکه تسرولوا هد هرن هکر د چم ارج رب هد مور تغل هلف اف ن اوکسناطهر ررجسمیغل حوا |

 هدننزو نورپ نطق رد هظفاحتوم ٹروم ی احعتسا رددیفمهیاضعا ءاشرتساو ناف رولوا نک اسهدقدنقوط |
 یاو دق یک رایخوزور اکو ن واقر وند هنا نالوا طسبدم هنیهز یر توملوا قاس امو عو هنحاعا قاصوصخ ۱

 هدهخعوط ےک ب ولارواق ندنسهقاب لمد اږ وردذوخ [مندنوارهاظ هقاب رد هنسانعمناږرکو هقاب لا هد دشم |
 ر دلج دم یب اکو تغلزوقطزوراهدحوتفم بایزب هکر ده دنر فاتح یالصتم هب یلرع ف اک ن اس یخ چو ا نوارارب د

 هدننزوزادنارتسزادنآكب رولوا قالطا هباتف  ازاحوهلواهنش اب کی هکر دک دولت ریو كلامه رب هلی اه هساكي ۱

 الزم دکردقوا لرکحوک ع ونرب یینعد هخاهدن دنع راضعب هیمناراهرکصن دةدات | هکروش د هقوازبح انور د ی لوا

 هزار. مروحوا لوا تال وا هدنراراک یمراویاجو روت د هقوا لند لاتح «دلوفریو رددک نادم هدتباغیکق وا

 هاک انو نزن اهدنز وكنا !تیاکیرد هنسانعمناسکیورباریوزودو هيلو ا ناکما کچ اب وقح مداوتآ هکر روس د

 نذر وغوازب یس کرد هشسانعم هل هل ىلع وهاک اب وډ كرد هنسانعهر ررر هلن اواسمیلاورد هنس انعم ول ةغلا لعو
nn 

 لس لر رده اک .ندّملم یا نع یساود داتفه هک تن رده اک ندمالسانید یشک نیپت رد هنسانعم هعفدو

۱ 

۰ 

 سعی و
 فورمصم ەننهخج هدودعمهداشانالوا ندنلبفدادعا ردهنسانعمتاوات رد کیم ندان ها تام هتزوایرف 5و ح رووا لامعتسا هنر رلانعمنشیو لعو همیسو لثوردهنسانعمناکی ناکیورد هنس انعم ةتغد ونب زسناوناهک ۳

 | کردکید بو تاغرپ اکی ماج الشمر دلو هننقرق> هدنس هاوقم باوا اورولو اكعد ین درب طن یوزکلابود عرب هل غوا |
 |ردکعدهنشاب زکلابو اهن هن كیردی ول یرلکدید همايتو یراتناک تاف یکیااتودۂماجو ردن و نانلوا ربت داس ||

 ر دا قالطا هد هنسک یفانمو همدا نالوا یرصد ف عضو رونلواقالطا هیمس یک ندانعمفرط بولوایب رهاظو ردهتسانعمنعلا دجاو لزوکرب مشچ كيد د هیاک ندکایارب ارب سب فرطرهویوتسموزود ندرک مس
 نوری دیدراوف رم ص نت هتشرر دق قلا شر يما هدالق ع ور هدننزو هنا دفا هنا دکب رولو اهب اک ین دنددحود یمزمو | ۱

 هندبوا هتشران هرزوازرطو راررک رهوج هنادېش لوب رب ندرب هنعو مچ هدعب ورکو اد دع شدالثم هب هتشرره |
 نالوا مظنو لش میو رارونخاط هت رل هیکلب یس هفت اطنانز لیمکتلادع» بورکر هوح هن وک ل وا هدر حارب نکد |
 نالوا هدماظنربو تابریف عو نرو: سنجر وردکمد یللارپ تسدکی راریدهدهغلجت ادرکورونب د هنادکيەدەراھۆج |
 ادو ردهتساّنعم حازتماو ,لاصتا نالواهدنرانس ئش یکیا هدنزو شزرو شدکب روناواقالطاه هد دع تن یا ||
 | سنخهدنتس ترع هلواککر تیردامویل رعیردب الثمهلو | ندی چ کدی دام نم یر رکود اا
 هد هب واط مو توبضوردنکم ندیزب نو توهالهکر دمناسناذساح سفن شدکی هدندنع قسشحت لهاوروناوا ریسه ۱

 رعت یلبا هکقوغوصیرابو شه صا یرابعیرونبدهب هنسذنالوا مرک ن قلطمهدننزو للکل ل دکب ر :واوایالطا ۱

 بیو یوص نارکی ردمدآ یراعندنولت هبئاشو ندقافنواب ردا یعردکع د یلکوکربهدنزودلثما هلدکم رونلوا |
 نارکی هدندنعراضمدوروناواریبعتل ۲ هکرونبدهنآ نولتمهدّتبب یروطهبا یراصضیلادنعورون دهن آم رکو ||
 | دیا هیعشتب غار نی دصاب كل هدنلاحیشم هکر ون د ید هت ۲لواوهلوا قا یترب وتو یسبلبهکردت آرقشالوا ||

 ارولوا هباک ندنابرهمو قفشمو ردکع د یشارو نوغبواو قفاوم هتشز تی رار دار عت تاراط ید آر در تعمر غ هد نر |
 |قد اصهدننزو لنسرف تكنرکب رولوا هیاک ندقلوامهمو دعتسم بونلرضاح هشیاربوردنآنالیکح 2 دفاتر تا
 ندکلب ارت یو تقلا ندرکدرکبب ردهاکندصالخ او قدص یکنرکب هاوای رب ندمعالتونوان کردم دآهدشماا أ
 فورکب روس دەر هنس لز ورو ردهنسانعم حاوو رهاظو والوردکع دد کمو قفتم دل نات یاب عفة یو ر کیر دهباک 1

 راکیو ردهنسانعمقافن یوابری هب اه روهظ رڪ ردهاک ندقلوا تهوکیوهعضاومنوابرن هک تكلولزوب در :
 | بیاه دز وب ر رہ رد ناو راب ماس بلها هیچم یاځ مخزکیروناواربعتءکریف لور, خد هدیکرت هکر د هسانعم ||

NELا  EOE 



+۳۹ 
 ۰ و

 یدوهعم رصسهدتتو یراکدلبا دا حردةراعتمهدندالدر پنل ءارز امو ه دناتسدنهر دا عرب ندنا خر نوره ل اعا

 هد كنسهدیسراف ردشاطرب یسهدام كیوراضدرولوا لزان ن د اع-یرابواطم هسیا هنر هولطوز و م غرور ارزو تکه بع
 حوا نوا هدحوتعم بان رب هکر دهدنعر قاتح یالصتمه هلم هم یارناس یتا یدیدرو در طار چودہ رعو

 رعت یراق هدیک رتهنعولورلرید بصق هدر رع روس دهثمأف مکخو ولم لخاد اب هلمهم نبع عارب رولوا راه

 لر هديا راغلاهرلربد رعب رو نلوار بعت تآ شعار و قارب هد رکر ت هدننزو خارف خارب زونلوا قالطاهد هن ثا لةو رار دا
 قاغتاو رر د ځد رکح هراو هت لى وازلوا یحاح هس در کسو هسورودر دقهره هکر دت |ش لوا هتقر هزد فض

 | هلنک اس فو ات خفوار نوکس ےقخ رر دتابن نلندزاغوق شوق هکر ذ هب وجر ام مسا عیمآرب رولک هد هنسانعم تال ص مو
 نارخو شمرراص هدشیفاعرب ردیف غارب هلارخه غرب روت دسولاکه د ج زغرولوا ضراعهدوقیواهک, ید رغ
 یز رد هنسانعمناغم را ناغمرب ودهنسانعم یفرتوراظتناهدننزو محی ضر رودلوابرضءدرب > هند سارا

 هشدرکی وتو کڅ هلار خف یادنرب ردهنسانعم انحتوهنق هدننزو امرس هلن ارب ردهنسانعمنوتلاو ها هدنزو قلبا

 هدشزونایجه نابرب راردبادشب قال او یمزاول رب اروشاواربعت مرص هکرو.د هبهحسطضاسو شموو زود
 لوز ردلټ شم یف]رکس هدحوتعم بابر هکر د هدنم-ر نات یا لصتم د هم ی از ناب ی دیرددنقر عمر هش ما
 هیلبا لوخد هناکی هات ررروچ رزوایراول هج ابو ځايو هنفرطا ارج یزیغرب بر داچ هکر و دهپ اچ نکرد
 هم نزد ن لراذآ ردهنسانعم كليا هم هز سوحهد دتغا دنزابو دنزهدشزو نکو اهدزاهلاهدحوم یان نتنا چبر

 ردنرابعندیاز-ایرلقدوقواو عد یراکدلیا هوشرانب آ پولآ یراقوبج شو جا موه هنر لا دنراتفو لاستعاو ماع
 نیداد رون د هرتفوک ی هطروع هدن د نعرا عدورول کود هرزوا هطروع شعب هکر د هچق لوا هدشنزو یدادغدیدادّرب

 زد لء هترضح قلا دومعمنالواازسهندابعو دوجولا جاو دراو ردهتسانعمیلاخ یع داراب نادزرب رار د یخ
 هکر ربد یسدقرفرو ردصوضح ه"رشقااخ نمرهاو هرخ ی ااخ نادری هد نه ذم هب وتوردمفداي هللا ةظفل هدس رع

 هلیسر اف جر سک درج درب ر دناورش ون نب نمر هر زو مان شب نادر ردضوصنم هتاظ قلاخ نمرهاو هرز لان نادري
 سوط راد دید مئالاد ر درب بن رعو راکه زاك انیرفلهآ هلغلوا راک مسو اط ردر روک م اره ردنکردد رکد رب برعم

 نب نمره نب رب ورب نب دانرهشنبا نالوا سر ف نیطالسرخ او یدلوا اله لتسهجت تاه دنر اک ت ساک هعنخ دنس اضق

 یدلباذلرټ یی دن دی ینمرکدربهدلوقرپ یراراکرتمدخ ی دنکت بقاعیدلواهاشدابلی یرکی ردیم-اناورشون
 الا رب دلوارقمدناتسک رتردرلپزا وسندیکهدنسوراب نلرکسعاما د کرد هنسانعم شدا ةمدقم ناز فر

 هدنرلز :وکزور ول ودرع اخ م دکردت یک یه او ةمهسقذ وقسلفلوا هدنزو لاجلاس ر روس د هذ رط لوصهدس رغو

 ۱ کرد هدم رهبناتحک یابلصتمهب هه نيشن اس یر رو ةطرار هن راشانن او تراطش بوزودندرا هفوکشعاون ۱

 | ب دنیا فورعمرج نانو رعت مشبهلیسرافیاونشنوکم پتب ردلقتم یفلیدیمدحوتقم بار
 هرزوا یرانبب [یدنک سوجهدنتفلدنزابودنزهدننزو نتشک ناشد ردرعما مسقرب ندنماسقادنز باک دنتزو تشه
 ندهقعاص یناصعتسا رد شر رج رکردهنسانعم بشر هتاف فش ردهتسانعم كلبا اعدو همنمز نکردا ماغط

 كيزکوی زآ هدعاسو ردهنسانعمهزبک ابوفاصو صلاح وردهنسانعم میشوهحهدنزو شاك شب ردتمالشتحوم

 | عناب یتنوآ ریون هنبراشبا بو دبا هشرت رایت باب تک هل ع قرهغو با لازنستخایدو شت 7 هکروش,د
 | ماوع ماغدردهدنزک د هح وتغم یا لوا بانر داهم یغل تر د نوا هدناب یکیآ کرده دنع ر نات یاب ل تم هب هم

 | هجالا قرتمزاص ع وفبهدننزو ح رعا هباةاننم یان ځیر دیا لکشتهداکشرهر دود درب هکر وشن دهب قابا ل ]و غهدنزو

 | ج رطب خنغت ر دقو یررضالصا هکراب دن دراضدو ردلماق قرم تدسن هلع اونارولوا هدر هععادوغامابرنک از دلال

 | ددا ځای هکردهواطولباضهدتزویاتهم یوالغر ید نلوا فیتول لفلوا حصف لعضالعیرد هنس انعم حب هدنزوا
 | کواغی ردهتسانعم یوالغب هدننزوژر دب ولغر رون دهقوا یر هلمالرسکو نغنوکس خلغب راربدوالغلهدناسارخ
 او رس هو میم 1 بت حج

۰ 
3 

 | هرادنسن یلاغما باولاودغاکو یرد راسو هنس هر شد كم دآ کرد ملکو و قشرو لواهدننزوارواررر دل تشم د اکو ت غل

 | د تزوهنژو هرب رواکه نسانعم سوساجو رون د لرب هدهناسابو هب یچکنو رونلوا زيب عت ی هقرح هدزجالطصا
 | بابر کرد هدر هات ئا لصتم ههلمهمنسناس یخ زکس رونلوارسعت هتشنا هکر دیس هج و سادنرف زف

 : روناواربعترسروخوا هکر و دهب هنسک راب مانو موشمورسمو دقهدنزور اط درا تردا چشم یغل یکم ا هد وتم 7

 | هیردماخ لوا هدننزو هعشج هع ردرح فورعم لم اوہ شر رر يد بان هد رع روس د هشندیراکدندیشد

 ` ن © :

 i |هدنزوهدکهدیرون ددیهدس رعردهنسانعم تسدو لا هدنتغل دنز ابو دنز هلو مسکو لادنوگس نم دنردصوصخ هالو

 سی و ور سو سو و دا رس یو و ی ی هو سس تی سس سس سس



to 

 تولوا تسم تاناویحوردهنسانعم لابعودالواوردهنس انعموزابو لوقور دقصالمهزوموا هکرو دهدهنکوکنوسو ۱ TE ندرکو نوم * هدننزو لام لابرد توقان مسا هدنزودنب دنکر دلضفا ند هل جرد عون ف اف شور جاکر دنامر ۱

 وک خاش یزو ول رغص هدنزو هلال هلا هلا رد هنسانعم دنلابع رئم ردهنسانعم هحوو رولو روسد هدرکشززاد

 نوا كب راقالو|نذ ڪڪ بولکهلتعرسرونلوا TT اتو دەب :1لواهدننزو مال ] مای رد هنسانعم ۱

 هبقوضو رونلوا ریبعت هلقاص کرو د هس . راتالک طول مانو ناذه لر هتسخ دوڪاو رعد هدننزو ناح ناب ناب

 قلطمهدنزو نت نان ردت ءابع ندعالطا هیفش اعم نالاهدغ لاعکر وناوا قالطا هب هفشاکمو فشکءدندنع
 هدننزودمآ دوان رددورعم یا رز ررراقمح ىغا ردنمک ناک هکردهنسانعملرزیو ردهنسانعمللس دونواه ۱
 نواهو رد هما لاو نیعمهدننزو رغاس روا تی رد شلوا باق ءو اوان رددن ا ىلضا ردلبقتسم لعف ند نتقات أ

 رددنایلیصا دنوا برد هتنانعم یلعاشطیو یلزاکمززه کرار ديما یمه ر مش مانا رشاعو روند هد هنلاك یدو

 هدر وهو اس هوا رد هنسانعم ناطلسوهاشد ابورولوا مه لعافمم هاژ ردهنسانعمررولو ردعراضم عجندنتفاب

 یاناس ینکیآ رونلوا عیعتزسفیک+ کرد هنس اتم زا فر تمو شوخان یاب یدنلوا رک ذ هکردهتسانعمهفاب ||
 قق هدنرو تان تاس روس د هقوا لنزع رده ی تن تر هدسوتنم نابز کردم دن را ل هت هوم ۱

 | حاقارا عبو ردیکوک حافل کر دد هوس باک مد رم ەدالشفلادي ومەد روح ولع ح و - وردردهنسانعم بابو نارو

 لس ادو ۱29۳ وو ف رعو یدلرو ک شخلوا تم هلال مھم La و هدرذید حص ومو یددردج وراد هو مم :

 اخ ت تنس یدناواناسو فصو تاعفدلاب اردناس نانلوا رسعت EREN ر دانا یلعفزد و حد یه وا

 لصتم هن اتم یا نا ینجوآرون د لوا هد رعو دامن یرلکدیدیر ایخراشمرا کر درجا تغرب هل ذس تو کسو ||
 | ملکی هدنزوقاسپ یاسر د هدنرک دهحوتفم یاب لوا بارده قیر تغل ی هدناب یا کرد هدنم-ر قات یا

 ۱ لدسهدتزوعوسب عو عو رد هنسانعمنما زحو نابسوی < ؛هدنزو فارم فاس فاس ردهنسانعمتسارحو ظعحو

 هب الو هکردنو رام ۱ ردلیتسم یل هعیس عاوناروناواربعت ن هرکادسهدنکرتزدسذج مسا لماشهنات ابن عنج نالوا

 ردنورعم دلعاو ءایظالا | نم ردمربش ۲ زرد د کلب یراصویوا رشح هو درند ضعت ردت تیر دید

 هدنرادق»عارذرپورشکی را هدقعو هش هشماف یاسرارید ینکلدسجاعا هد یرا> تن رش کوا رای ص4
 | تادرفقوردرمشع ۳ رولوال ام هنر غصو هضاببویبک جیم یرا هنادو ین یو باشم هنو خرط يراقاریبو ۱

 | هدنک رو مشعل اکسل طنالوا ل زانهنغاربم هکردرهش ر تداتهدنعو زا هقشل اف نکلشعد نکلدسال زف یحاص

 ۱ هکر رداشطرع ه ردئاش ی راک دید عرب ودرغص هکردهبغال £ ردد هر رو دایدس یدشلواناسهدنسهدامرار دهلاغت

 .es ییاغآ [دنآراشخ ارك دنویولفاطش .هدعقومودراضدردهنادلح ۹ راربد ید ین هنآ نالسرارد سعروخم

 | یا قانبات اب فا باب هلوا ریظنال کز دومشاهزادچش ارد ر ارد من رر د ېد یمع نکلدسو نیطالسلادیع دکردهنادوهام ۷

 ۱ ۴ قنات الس هب هېڅ یاخ ناسیمدرد رده رلانعم قاتیو قان موقنم یاسوفاس ردهدنرز د هموم ۱

 | ردهنسانعم رک واطي هبراف محواحنوکس هع ر دلش یاکو تل شد هدحوتفم تایی هگردهدنتسر ۱

 | عضو هبهرصترب بورواع شی ا د مهر دزوبوا هکر دسر دولسیرک دور تته ردع |
 ۱ هوزوا شتا الم ەل وص توکسووصل اش مز وتو ام تر یرکشهردش دشت هرکصت دکدلیا

 ۱ | برضدرن كج هب دزاوارلبهد رج الط صارو اشبب سوره, شورف 2 ردادغلارشکور اد الاعب رم رلهدانمق هخلکهنماوقهذولاب

 | دنامتو دکر ددنسانعم هربخدو رد طاقم ماخ ردهتسانعم هتشونکشیو شعسهدنزویعد ی رونلوا ۱

 نیرو روس ور ور

ıı 

 | راضه هلوآقوغوض یراویخص یزاب هکر اربد هنا هشت ل واور دلالغ و هعتماو لاوماناناوازات دان وجا لامعتسا

 ار اد خااا رو کم هرم کرار هود مزب زلزلو نوح ا م رکو وج یهو درا هود رخ رک عع را یدتا رسفت با تاتاش |

 هل اضس .دب ر دامس یب اکو تل ش نو د ه دح وّتمم تانزب هکر دهدنجهر قات یاب لصتم هبهلمهم لادن تب

 ۱ «دقدراقبخ بووض هنغَمل وقف سرا هلاع ت ەد هد ا وس دا مال لا هملعو انس لعردنداسومت ترشج تازهم

 ]هر هر زوا تشه یکلوا هی یرالوددبهدهدروس هداعاوی دنارولو اش ایضو شابهعل هحتر او هن اج“ اوادیوهنمهزوپرب ۱

 ۱ دوها هتساوط هنر ر اط وک یدیاناشخردیک هنآ ] کور ویو اوباش یه لقرب یدارولاع | ] |

 | ناعبیشاعرون دهوا قیشٌراصهدشزوفودب هرد هر دن دلارو نازم الوات لا ددا غدا ایون و وا
 ۱ ورید بهتر غو ی طا اماخ هدنانور دیدآ یخ شم د دانی هتد هفدت روس دهه سعد درب رعررب دید ۱

 ۱ تاتهددنه 7 ازم رک ن ٤ نکار دق> هلوای راک دىدى زو یه اعا هدرا را رادو اردصوصحهدنه ردن راک دیدیا وادنههدیکر 1



ATA 

 دطوازر لوعذم : عسا ندناخاب ا هتخا رد هن رلانعملع :الاوئسو قمروصو للماهراکش او ی :اویمرواو لا
 ۱ هرنزویخاس خا ر دهنسانعمرانذو هبش ورو دهدوز وا اورد هنساتعم هح وک كجو کورد هنسانغم ۵ رو

 / غتر زا هکرد هنسالعم قعوطهدرطاخ هدننزوداش . دان روشاوا لمم ید ناطر دنو ا هک ابرد ضاق ند نخ اب

 ردیعمافوکی کی نواتهامرمت هدنزو ردام ردا رد هنس انعم ز اکتنو شقنوردهنسانعم ظقتویلقنبواو رونلوا

 هللادخخ نادندا رو د هبه ددو هفحت نالکن دنفر طقداصیخهدم زژرادحات سر اف تاکو لاذن وکس راکداب

 راب ۱۱ ۱۲۱۳ ےب روق هدنزوهداس هدا داب رد هنس انعم نازوددنوا د خؤ ناهجناهاشداهدنزو نادان
 هدنزواراح ارا رو د هدهنلالس دو نواهو ردهتنانعمانش "او شاو رد هنسانعم ن نیعمو نګو تسود هدنرو

 تشاتشکن رابدنقسا دنفدارابو دنتساز اب ندهنسانعم تص قو لاخوردهنسانخم تدالخو تآ رو ترد ةو توق
 شززان هار سررا نا زدلةتسه لعفندنتسرا انار تخ درا یدلباداربا هلناونعود هد نمط م ود سم یرواز درعءا
 چا رز اف مساند ند یس ر سرر د هنا نغم ین هدا دماو یع دناتناعاوددمهدنزو

 أ فنرعت یتورفرآ رد هنسانعم یمن وص لاو ققزوا لا هتسنربوراد ةنسنانعم كم هر عوكل ن دلاو قلو ار داو ك,

 هدنحا تي انج هکردب راد هقفو لواوردهنسانعم نادهحاموعهدنزولرا" : رار دهب اکندکلیایبصوو

 هد رغرونس د هیردندیا دلو هل هدنزود تانکعوکهوداهض ات ر دم زدم نیک ر و هی ما رعرولوا نوکتم

 یر ار دصو صع ها دنول كند الو ناشی دکردیهسا نفتو ن ررطع ونربفرولوا قرغصمز ابداریغصتفاکوراردالس
 ةمایراردهنبس انعهیعمو تسو ددنمزآب ردهنسانعمنلو |یحاصلاحو تص هرذو تالواتدالحو هرهزو توقو تردق

E UO ANTراد راو هکر د هنس ادعم ن ضرب تسذهدنزوهراح هراب ردهنسانعم ردنابرک  
 هلی رود رعد نو قرا رارونتاط هس تاد نوردی ندشموکوندنونل 1 ارد هقلح یراکدای اربعت لالد

 رد - رعمكنو حرادا روش, 5 هدهمسک رت لپسم نانلوا ممعت ج : ران ءایطالایدورد هنسانعمنذزکقوطدروش دوا هد

 رکردهنسانعم ینسو هدنزویرالیرآبزدهنمانعمرا دقمودحو زا دناور دندالحو تردقوتوذ رکردهنساتعمازاو

 ۶ رد ههرضهدس ر عو همد وذو ىت رواە ہک رب رون دةست ر رږهندهددعتمجا اورانال رخ ابن تعق هسکرب |

 رداد ش رازرد ردصم منا ند ندیزابزآ زاب رو ذلو ارعمعت یابه دیکر راب دید مد هن را هج وز شا دنر ق یکی اراض عدو

 ندند زاب هدترو.ناراع نازارواک لعافمم و یما لعق ندندیزانوردرا دق« خراو هکسرب د ندنچوا یراقمرپ لا

 ند ندنزاشراب ردففخح 3091۳۹ 5ا داعم لعفند كد زاهدنزودزاس اس دزان رده شمهفص

 هزراوهرتد هدنروهراع هزار دلعاف مساند نړی زانهدنز برد هنس انعم ت یهو لک هدننزودن دن بر در دصم لصاح

 زحوودصتو كابا لنمو كلنولو ردهنس انعمنامکحیوو موس و قمزواهدننزوندیزان ت ديزابرد هنسانعم هشعرو

 نها ساب سا رار دزابرر دوزابد تهب هو طالنا ئ طدو هوطالنا عد رس ر دهنسانعمق امداړلعاناو كم واو ازوا لاو ابق

 هدناتسکرتو ردهنس انعم نوفاعوهدعافو مى .رهدشنزواک اک اسابرد ەس انعم لوا دىسوو كليب هدس رعوردیففحم

 نرش : هدنرادنع هکر رد واف لوغم ههشزو قاب قاسات زرد سابز فلا هدزع ؟رت مر لرلب وسهدنعفوم عام

 زد هتسانعمراواسویدال هدشنزوناسا ناسا | ناسا اردن قسطناکا(نیرلل عفو لاو لاوةاردیعضو ناخریکنح ردهدنلزتم

 ۱ اک !نیطالس کرو د هقوالوا هد اوری ورود دقوا لن نمدهدنزو حراخعماردیدآربمغس رب ندنراربمخس مو

 ح لادن عمار د هنس انهد نه اه دشزو سیاه و مسایردتغلەد لمس اف ےہ دوةم :وحضم نښو هلوا شمردزا نیراعایدنک

 لزټوافجزدنوک افص هک یعول ی رة ر دعوت ضا :یلضفارولوا ییسغنبو یراصو ضاببو یم هردر دک فورعم
 1 یخندی :راکد ارامعتل وندوات دب در کد دندیلک» ناس و طو نسا راص ی ویراضو اردک ی راک دند یر “ا

 ۴ شهاوخ و ندا هف نولساو شروهارو مردم نرو ه تاک هاو دهن اتع نعسان نسابون روان رذدن ددع وز نهم

 ار دلمعتتسمیندمدنکرت هدننزوهتفادهتفابردندآر شرب هلا هجم نیش مض ی[ رونلوارعت سا کرد همان عموزرآ او

 صارو لح فکر یحهدننزو ارغاس رفا اب رد هلوصدوه نکن دن :ناملواربمعت دن اب نعول هوصول وصول ض قول صاو طخ

 رغلوطلخو یععونادهوردهنسانعم شاوا دی داوزس ولو عيا هدننزوهقا هقاب ردتفلهدلاف رسکرد هساتعم

 كن نر هرولوا یسب زاصو لاو کو ینمرتر دفورعم رهوح ندهنسغنرهاوج هدنزو تور اههلفاف توقا وقار دەز ۆس
 هب هو دوو انوو ن وعاط هضاتا اییلعت ار دام تەش ا یعد ردرا بلا اف و زدسداو راح هدهعدار ردراو یاونایئد

 تاور درد نهد هتسد رم توفاب ردنکنرُدادو ینوخ كشا ناور تو AN دوبح نل ماح توفان ردعفات

 یه م e = ۱ مدرک وج توقان تادرانتوهارولوا هراکیند ندناتردیلع) نا ارشوینوخ كاشا فاذمتوفا رونلوا قالطاءهد هشومأخ ا



 را ۳ ۱

 روس دەبا 1 کروط هاسیرللودو یر وخینیلی هدنزورکس ہلہسر اف فاکر ی اد ۱

 تسکوو زارید مانصالا تسراب رعردهنسانعم هر کد هدنزو لمص لکیه ردتغل هد لفاکر سکر ارد تکه دس ر
 هدا اویعه دىم وتو یزناورد هنس انعمذش وزابو: لیاجو ردهنسانعم تام[ نیر تر شو امن

 زدن انته ناوضرلکمه راوضر لکسه ردهباک ندیمدآ" دسح راغی اخ لکہه ردهاک ندکفناتافو نتسلکمه زا زرد

 نیم دمو ردهنسانعم ةابطارح هدننانو تفاهدنزو حاقبق جالبه جخالمه رو دهنشود هج اعا هناا نوک لبه اله

 ادا دنک داوس جنر لیپ رزیدونابدک اکا یرلمصم سراف رددولوممسح لیلدم ءا هدنح الطصا

 ۱ یوله, ردیدنه روم تغلهدنادنعراضع» ر ونلوا لالدتساهدول اوم اومر# تیکد تفك ندنس از سا رانو هدب دالو

 هدوآ ماکتم تمالعالاتسه هکر دهنسانعم سهلا اخ ےھ مه د روس دهن ازوج را وح هرز ىو

 تی راض عدو رود راع ەد رع رد هنسانعم هودقاطمهدزو ن وز نوبهردیکندعنالوا

 قالطا ید و روس د نوبهازاحم هدهزا اویج وسو یریارهورولوا نبعت لمس هکر ون دم هو دلو هدلوخریو

 رانو هساکحو هس ردصم یابو رد کنه ندیاطخت یابهلاتسه کرد هنسناتعمییسه هلن رسک ی ه روناوا

 نا رفع هددنخل دنزابودنز هللو حیا تيه ردهدنرک د هرونکم یاهیات تان ردرب "احلج یدهنس اعم

 محو لوھ چ یاب چ چ ۵ ردهنسانعم بذکو ن نالبهدنزونادبح :ناتسه رونلوا رعت کوس شبا هکر دهشیمانغم

 تب شد بال وه یاب مه دیه وفا هدهسانعفلملدو ضصعهدا اراخو ندا مودعمو ئ شال هل سر اف

 قلطو و سوشدوولز ور اوکهدننزودادس داره داره زدهنسانعمن وتلا هدننا ہل دنه یالعو ردهنسانعمتدانتعو تعاطو |

 رود د هتسداح هدکشت آ | هدسوح هم تم یاو لوه یاب دیره روس د رشد, هدر . رعردهنسانعم قاواهحولا

 یلطمورونس دهنهدکشن €1 دا قبور تیرکسو ل کر یلش اه تونا و هتک آ ارون دهدهس راوی و

 دهاز لواو رد هتنسانعم سا هللوهح یاب : اسریه رونلواقالطاهدهم رلاسرابو تهارورولکهتسانعمتنیرب شا 1

 | راضهژرونلواریمت قلغواردیسی روا < هکر ده هدننزو رز لرمه لره هیلوا یب رقت هباسنرمعلاةدمدکردضات یه

 دح رسوردنقلهاشساتشکو ردهنسانعم عیطمودباعهدنزودنضشبریلعم دنمربه دنمربه رایدتباریسفت هلا کشوکهود |
 ولوطیجارون دوشهاو تازو ندنعول شماق هدو نورت نوزه زدسماوپنرب ده تین

 ر دیار تست هللا یت امرح ناب یفولراضعب زدبا فازا مع هسنبک هغالوق رولوا یکی و شعاج الح کو مکحو ۱

 ل ودنا تو تنه دف متون هک زبه ا رب بعت ی وبس ردو دزو یر ره یره

 ضعد رونلوارسعت لدزک هک یسهغوق ماجییعد ردهنسانعفهامرک لودهدنتخل یولرپ دردلدب نداحآهردن الغوا ۱

 رد ریس ی ا دید ۳ , رت هدیکرت و هکر دیجسا عانعتهدساب رمل امراز زنه ًامرازنه .شفاواناب .لیساطماج هدکته ر |

 زکددکر ردهنسانعم ج*هدننرو شد د شدهر دیمورهرول نم تخلهدن دنعراضع هردلج عنامنانز باصعتسا مدة من دع اج
 هلو هح یاب لسهردووهدنایض رد هنشانعم تفج غ نه آوزارید هد هنن ناک جورب یوسنمهدن اتسدنهو یددلوا أ

 هنس دول ددکر دیفدايهو هد زو هل بخ هلره ردهنسانعم یزابوبغل هدننزویومت یولیه ردیع-ارغص لاو 0

 كان الرو قمالش ولو قموق هدنزو ندید ندیلیهردهنسانمداددرکوهغ سادو د هتیناتعم هعدشیو ی ر و

 هننحطمرابرعرلرید ید هب اتش و کرو ده ارور لرتفوک« نو هعن لی ی ردهس  رلانعمكمرونلاضو ۱

 ندکمروتک هنهرادودءارم وروړل ناحورفرتهجه ردتخل یندهدننزودجحو ردهنسانعم تبطحو نوطراورارید ۱
 هتشا هدیکیردنوما برقا يظل یه نکا ردنراشا م ہا کرد هنسانعموا زد نیا یبصا هدنزو نیس نهردهیاک 1 ۱

 رد :هسانعم بالیسو رولو التو ضر رترك رک ةاداو ردهنسامعم ملکتو بوم كا وسر روسور ونلواربعت بوش

 هلن لو انوکسدنمه ردهنسانعمباچ زار اچو زنات ردهغلاسهدکب نتو ل یھت نهاته رازدردب رع هدانعمو 4
 یهردنارب ندیهانموبوذ هکر د هتساتقم تها نو تعهد ود ولر دنومه ردفورعم هک واکردهنسانعمدنه |[
 تاکو تاغا هردصم هل اتش يانرتقم هب یی فورحراتفک یفزکمیرگی رد هنسانعم یھ مزة مم 1

 | هدحوتقم بان رب هکردهدنعمر اتت یان لصتم هفلاناس  کاوآر دشخآوا اهر زواناس ز زوفطنداهکر د هدنر سەت |[

 | الف لعاف مس ندنفایوردهنسانعموغلو هزرهو عمو یالهدنب رو باب بات POON ET شه

 | كنبطالس رار دل اعر دوبسهدناتسکرتهدننزو راع راب یا ردهنسانعمنادجوو قلی نتفابه)تهخ ییکر رت فصورواک ۱

 ۱ رب هلوقم ت ماعزور اتو هعط اش هو قل هبراو تشدعمیر اکد لدا نانحاو هج وب هدننعض تالری ده اقعسا بایرا ظ

 لجو نمکج جت ندنفالغ هصاعو ردهنسانعم قمراقیچ بوک رشط قلطم» رو نح اس نت ردینراو
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۳ 
 ۳ هست

 " ةدتمکح لعردرب هغ ورد نشود ماسنیدیشخ را هدب اوررلد دکب ونک لز هملدا ترشا مو حازت ما ن ہسح هری رب

 ۱ ۱ هدن دعد امو یدلوا بقلم هان ادا دث یا اكبار لاتا "اردر رو مشم هلکع د همان دواح هکدرش نادواح

 قا هقشسد ندنولویدبارلرند ید. * شراشا ند توا« تدا منو یدال دناندادشس ںونلوا تی سناکا نهطال نالوا

 د نرس از نزاو شوه یداکی دهاشدابرب هدنماتلنسوه ندهضاه نیطالس

bTادو جوه دلاخ یمن داوا هما فاهم راونا یالحو هملاع ما وع ض ذر عظمفراع هد هبفوص حالطصاورد هنسانعمق  

 ڻندقلوا عج >ار لاح ساخ هن .هرکصتدةدلوا سان ساسحالا لئارو تدغرلءالطا هرروا با ءاروامادو هز

 ردهتنسانعمللبا لارداو لقعتەدننزو ندشوح ناد شوه را ردنا قالطا فش اکنو ف شک: هنتفیک عالطا لواوردن راب

 | ردرل هنادهح مرد هش هب یدادعت قام« رار د خذ نوش رافوبش هکر ذیور یداد مسا هدننغل یور نوقد راذوه

 رددرقمهدلویو ضیحرارداوعفان هنناعاسنل قرعرارب دارت نورقوفوا هاو قوا هدیکش وزاهنالانامزهدینرع

 لاق د یک ستلا هنر دنعما یسهراصغ ستلاةبلت هدنتغل یوردالااطرمسکو نسنوکسواف خد سادیطفوه
 یکشکد نان وج هدننغل یژرهلذاق رسکواف خف ساد قدوه ز ررد خد لانا نانذاهدس رعر دنا نانلوارعت

 سحوا رج هد رع کر دراکتش مسا ةد نانو هلن اثرسکسول ذو هرو دیارلایصعهدح ر ءرددآتاننان واربعت

 یماواح هی هلک آ ۱ بودا ل امعتسا راو مورا .>اولح رر دید كاك اوا > اوهو ورام شاه دیکر توراجلا

 قحاو یشوفقح رد روا تش خر هلیسراف فاکےض كیوک كوکو هردنغم هنناعییالط هل هکر شراراب ول یب د مومو

 واو لوهزو د هنکلکزوب راعونواف هلو تمم یاتعت ی ابو مو طم یسراف ف اکو لو هجواو تبکوه رریدیشوق

 ةهمم هکرح سلوه ریا تسردو حکو یرعوظو رد هنسانعمدنلبو عرفرو کوی هد دزو لوقبا لوهحم

 ردهنسانعم ثول وراد رمو لفسو تنکنو فرش د با هم نبش نو کسو مالزمسک كسل ]تو هردهنسانعم ناجو حورداا

 یزامودرک راضعد ردسولوازوح لراةحوح کرد هنسانعه یزاساکدرک هدنزو نلاحوکح هللوهحواو تلوه كلوه

 نالواهدنرارب هکدنودراروته وضراقا یک لودج بو بالودلحوکر ر دج اغاردمنووا بالود هکر دیاری شت هلا

 | ندنزدب رف لسنهدنزو م وم مو .موهر دذا فورعمدنع ر هدىدنهنابز بزهنننزوی اوم ی وهرار ونلافصندنسا دصقارنح

 هدنعاطناحم اب رذ ۲ نواوا ناز رک ندو هریک تابتنارفایدنا رولوا هدرلغاطو هدر هنارو لصتم اکرددهازرب

 سرافرد.یما ارصرب هیدس هنحاعا ماحویدابا ےل یۋرسخک بولوط ن موقیهدهازیدلوا ناهن هدراعرب

 لواهدن را درا هم نعز تفو ننه اط نتو دچا رولوای ؟ ی یارین نعمان یاری و یهدّوع یتاسردقوح هدئسدلا >

 هدنقیقح ل رخو زاد دید نسوحا موهلتفاضا هاب دنکن دته ویز ڈن نران آ ایعوط قو ہحر ةکدارربندجاغا

 یخ د یناماس نا رر د نم ع ونرب صو ضخ هم گرا تعور اب دیدردندنعو ناو [وغرا یراضیرثک رای لب فالتخ
 | مظع هددوهعممول رب یسهفلاط تنر شت آ هکردوب فروصرون د هنتضادض شت "[موههدیذنهنابزو یدیدرارند

 رمان هلا هجک+یاغمض سخاموه رار دیااعدو هم مز .هجخراند آبوکود ندراغاوندراناولردره بوقابشت آ

 فاو يكن نم هری ه دادس هکر رعمدناکردی ردارب هس د ونار نالوا بایسارفارالاسرسهدننزونا وج ناموه اموه ردوطنرا

 قاع ورب جار هدننکسلم ی نکدهدن اتسدنهوردهنس اتعم تزاةحو تاد ەد ر ءو رددنک ًاتنادا نوه نوه یدلالتف

 رو دهن زب رهنده دعتسم حاو حاوزانالواهدنحاکن تک صحت ر هکرد هنسانعمقسو هاو نوکسووه ردیعما

 ۱ رو دە دی واههودب بخش دی وهرد هنسانعم فوخووئرو# هدنزویو "یوه ۵ رارذلارسعت هموقوقترواهدمکر ت

 هدرکرس دکر س هیاواو خف دب وهر دامعتسعهدنبتورو هطتخل مرد هنسانعمراکشآ اوره اظوو اله دننزوا دوس ادن وه اد ود

 ی د نوارد هنسانعم ایا مو هاجو هان ورد هنسانعم ف تکو ر رغآهدنزوهب ول هر هب وهر دید ضش "درب ندهد ام

 ۱ ردهدنرک دا هحوتفمعاه لژابأب رراچتسم یب اکر تغل ترد ق رقه دمابیکیا کر د هدن راه لصتم هب فاتح یا نابن

 هدنعد وم فد رز وگو دید کرد کریو ۱ردکعد دردراو هکر ده ناب تن هدیراتعل یدنعویردهدنزویم ۵ یه

 هساو هساه رونلوا داراهدهدنماقمنیسحو روشلب وس ەدىم اک :؟ییهسکرب هدنرالحاز سا ابو رحزدوخاب

 هدنتخلار اهل اهاننمیات لاسه لاسهردریما ارش رب الاطر سک لطابهرونلواربنعت هص اق كرون دهنشاع الوتد زق

 زو ناطیشناتسه زونلواقالطا هام اش , راهاشداب در دنالطخ تالو مانوریوم, دهر ر هسک تسرد توان اوفو یو

 دنه خدیه راررواصن ال دتلای کلا رییعتابب دل ]رب ضک اهر زود: ضده یزد هانا تاور فو اتکا رونالد

 : هل جم نشر تیهر دتخل هد لو یلدا روش ؛دزیظیتن رعروناوارع قیلاچ کر دن ناغرا زر

 قوع هدنسارایرلکحور روا راک نإ رعد هب هشقنبو ی دق ق تر [ندع ارذرردزمسای بر کبک تروا

 اعرنارو



۳ ۱ 

 هد هنا لد اهو ر ود اتر زدهنسانعم ف و ودر وته اواو ن روکس لوه ردهنسانعم منسورفورکو تازادو

 ردهنساتعم.الهو رون د هغحرامقنالواثداحهدق ناوهدلاءلمالتفوو او نوکس تاوه رونلوا لامعتسا هغل اسم

 هدندننهو هلوا شم امقرک | هنسهقرازونه کرو دهباطلوا هلاواونوکس لوه ردهتسانعمب ومو مزوا یروقو |

 یناکسکوپ لش اطو رون ذ هیالرت یاکسک ش لوا سطو شاروس هلاواو نوکس نوه ردهنسانعم هتسهآو شاو
 نالواهددىا لس ر هود هد دزو دیدح دن وه ردهتسانعمقلوا ییتلوهنهدس رعورد هنسانعمتعارزنالواهدالرت

 هدنزو وم وهردهدیزک د هموجحم یاهیفات تاب رردنارنعتد واه هلق رغ هماع هکر ذراتلوح ةلوط یک, یاکت

 رب وه ر دیار هد رعوراررغاچ نوجا خن ارا دربخو هاک !یهسکربرولوا هست لکو رد هنسانعم قرت سفنوما
 الو هحم واو هربوه رد هنسانعم تظفاحو تنامصو تاجوردهنسانعمقاح .وق هبا هو تفمُه دحوم یاو هلو ي واو

 هدننفادنزاودنز لینوکس وا اسب وه رد یرابحهدب رعردیسا یو یوط ایا هحوتفمثدحون یاب
 ردهنسانعم هحووزو هدننغادنزابودنز هدننزو نتخوس هل دسر اف یادنعوهرارب د نس هدر عرد هنسانعمنا ڌن دو شيد

 ردتخ) هدر ناتق یاب یلدا رد هتسانعم قلواهاسو تشذ وتب اجو ردهنسانعم فتکوزوموآ هدننزو هبور هوه |[

 لاخداهرامه رم نکو کر وند یارلا یصعهدس رع ردنا یرلکد ید کک د ناب وچ هکر دزرجرسهلوج خف هریوه

 ردقج هوا یون یہآ روش نان راب ذتازب فت هبا لت نابزواک هرس وهراض غبر او روال هلکت آهروللبهایسورار دیا |
 یهراقبح ه طو كمك هدننز ن وس نوک ردهنسانعمخ وه تخوه ردشدقلاتد مانهدنزو ۳ ودخ ود

 واو نوکستسح وه زدهنسانعمقلواراکش :اوادسو زون دراهز هتخب وههرکراب شلر ارج یعاشط ردهنسانعم

 ندهرو ا هد دزو دود هللووحواودوه ردهنسانعمنتخوه ندر و هر د هنسانعم موق م خ وه هل دسواخو لوهح
 بووک نک ردبروقهدشن هکر رو ده هنسن یس لوم دغاکو لندنمو یلواهوناونا لواو روت دهوا نالساب

 ردهنسادعف قلواید وه بوودندنن د یدنک هشکربو ردهنسانعمع وحر و هنول هل رعهباه خو هلوا شمرراض ۱

 لدو مهم لادول اونوحواوردوهردمعسا ناشرذین رب هژفورعمواوو اه مضورد هنسانعم مانسو یکرزاهودالناواو فو

 رد هنسانعم دصرهد:رو لص هوملدوه ر و دەب هنسکر ظنملا هرکوه ره دیو رد ەنسا دعم رکتنم و ختو تشز

 هاکلدوه ردهنسانعمدضارو دن دصر دن لدوهردترابعندطبض کا لفاو بک او کل اوح او عاضوا هل طوصخح عضو
 لظانووغاو تسردایو قحاتهدوبرد هنسانعم یو تسردو قح هدنزوهدوس هللو ججواو هدوه ر ددصر صوم

 أ بکوک روردهنسانعم علاطو تاو زدهنسانعمتاتفا هالوهح داوروه رد هنسانعم هنهکو کساورولوا لعد ۱

 ۱ هلحوتفمیارو لووحواو شخ رو هر د هننانعم رج او رکید هدیدنهنابز و ردنا 2 ولط هعفدرب هد هنس هکردنهسا

 | ۰ دهس داسءام-رد مدا یزدلب یرتشمو ردیدا یا موبكيآ رهو ردیجما هتشرفرب هللوه واو مروهردینسا باتفا |[
 ساط خرب ردزیت وهدتزاو آهدنزوز :وزوهردهنسانعنمروههللاد دنمروهر ددا یفهدازرتخد لر ابدنفساورولوا |

 | شمروه رب د هن ډزو سکر شجنآیکرتدننزو نازوس ناروه ردیدآ عضومربهدنرباو یکی زاوآ ك انس هلو قم
 | تری و هلمسراف یاز هزوهرل اریدیندناتسز اوخردهک وا فورعمهدن ربا هکر دزاوها مسا هلباهیجم نشرسکو 2 ي

 | سو درون د حلم اوبا هدر زعرارد هنشوقراغر وط یلها ناهفصا هل رع یازوزارب د هوعص هد زع هکر دیش وق نالص|
 | هد نخل دنزاتو دنز لم وضم یازو نک ان ننسو لوه ګو او رسو هر د هنس انعم سوهواوههدنزو سوط هلل ونه چو او |[

 و نلوار بعت هل ارس ندنآردهنسانعمروعشو قلخ لقع هلو هحواو شوهر دهنسانعم ت رش سورن ابرکذودآوا

 ۱ هد غل یول وو رواکه نسانعم بلعو ل درد هتسا تعم ناحو حوزور داق رد ند رض یفنو ندرشیرنخ ناسنا هلکن )|

 پاتی بول اصوص هدب اعكنىشاومو باودهللوهحزاو زاسوه رز ولکه نسانعم لتاق مسوردهنسانعملالهو توم ۱
 ۱ یجس راوط هدنزو ندعاشوح ندير اشوهردهنسانعم راسوه هز اسود زار د هن يم یلاصوصوروت د هنسمل اف

1 

 ۱ بح اص دنشوهرد هر انعم قضا رع واهنضقلاص وصور قم را اوهنس هی رد اله ن دقلم وصوقماص هوصهدس £

 م دفا ناشو لوا سما هلن اف ف اکو نکا سن وتوج وتغم نبش ولوهمواو نشوه رد هنسانعم شوهو لقع
 | عیار ردشمویکنیكمایسن اکر ديما نایدا دش لولم نانو ردهنسانعمیهاک و لار داو لقعوردهنسانعم ||

 ادو هطهدنامز كن آن هآو شت [ یدلبا قلهاشدانلب قرق بوک هتخق هرکضن دد ویکرد مالتسلا هیلعمدآدالوا
 | درطندشجمدآ نجس هفت طنیطاشو ی سان هب رفورهشوار اراناوعارتخا لواقاعورنم بابساوتالآد بودی
 | بوملواهاشداب هسکرا دقت هنسزورجوا هرکصندیدنکر دیرثا كنود یضو جیا هنشادنیطالسو یس همطسا نانو دیعسو
 هدنلاح یدنک شکره نوبل وا حاتم هتسابنس هلل وا فاضناو ل دع لا قلخ هذنامز لزا نکلی ږل ا یلاخ تنطلس
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 ارن روک دراکس دراکنه ردهتسانعم یلوازتو ا راد رووا ضراعهغامد امت داع ماکز ۱
 | ردهنسانعم للبا تاتو كادم ندیراکنه ردحراضملعذ ندندنراکستههلار خفو ردهنیانعم راکنه هللادو
 هماکنهویکر اب ماکنهر لک هنسانعملصفو شوم و دو دح تفووردهنسانعم نامزو تو هد نرو دزو مایپا ماکسنه
 ی هماکنه رک هماکسنه رد باک ندابند نالفط هماکنه ردهنسانعم هکر عمو تنعج هماکنه زدهتسانهب
 زد نەدا هکر دنس هجس ست ةغاسلا قلخهدنزویاذنآ یاکسنه رو د هنسهاوقمزا د واواوزاباپ ی هکر عمو
 [| هلتهح و ردهنسانعم رکو قیصو ناف نیلا هدننزو تشکناهلاف تفکنه تفکش یکم هربو لسردر رونا-نالوان وکم
 : ان هماکنه هلسراف فاک که رازدنا یالطاهب هجرابرت اسو هواتساوهرن شخفوط هرزوآ مو رم پولشا
 ح هیذغی رش تاو نالوا تی دح هکر د ناب رقم انا ساون سا وتهروس دهن اشعا نتن هدنزول وصد زود ا روم
 خیار دکردهنسانعم اح مرش هدنزودنررد دنونه ردهنسانغم نآولاتو یدعشانهدننزو زوم زونه روند

 هروننکم یاهیناتتاب ردهنسانغم رونه هد هدننروزع :زمنخردتزامع نددنلاح سعنرصضحهنا زارتحا ندنرودنص

۰ 

 [ ندهنشانعم دوا هد زو شداتس یداش شدانه رد فداه ته هکر د هنسانعمردزاو هدنتعلز ریش نهردهدنزک د

 ی زاد ید یزا یخ رابتمزاو لوربخ هکر د تسرب مسا هلو خون و نوکس كمه رد هنسانع مرا خه نانلوارک راهه دراهه

 ۱ دود راتکلم دهشو نحردفو ارعم ملقاهدشرودنس دنه روس دلولع هډ . رعرولوایم اظ یک خانقن اردن اب

 ۱ کیا ر ازد ییساکه دس یاقوت انفورعم هلعاو ایذه ردیجم ایراعرپور دید تعاجزیوردجلفار :فاک الاةعبسو

 جرود : یسهتلصا دنه هدیکرت رارید لش ءا دنه هس . نردعو جارت یدیس اتسدویاتسدویرب رولواعو

 5 ید رو راش مرد شد ولر ذولرد لا هست ثعارز بارا راردیا رنړعت هثلص هر کر هکر د هبل یر وردي راکدنذ هتلط

 هراس نود داع و ی رب یابدنهید نوش وة شح ر طرد لبر دن > ۍرنور ر د لورامیی آ اهرب رد ةنص یک اید

 | ناتسدنهو ردضتح ناتسدنه ناسدنه ردهنسانعم اتدنه درب دنه درس دنه زر: دا دنهلالصاراد :رعهننکو وکزل ردك نوک

 ردهنسانعم رادةمو هزادنا هللاد مسکو نون نوکس هسدنه هسدنه روئلوا قالطاهنس هک وادنهرد رصتخم ناتسودته

 فور دکرونلواقالطا جده یدنه ماعراوراد دید هسدنه عهدو هعم لعنذنغد دلوا ثح اندناحاسمورب داقم ۳

 زادناتآ رکرددذ وخ ام ند زادنه هلکف هس دنههز روک ن ی و طیض كس وما بحاص ن کر دراو رنالوالولدمداڪسا

 راودنه غنوا ماخ دزاو ترثک لح راب ردكم ن دراب باو دنه هد نزورادو نیک هنا هدح وم یان رابودته ردس رغم

 دنهم فس هکر دیده غم اه درا یودنهرولواهباکندت اود ق ج هزابوزابور د هدوه عم“ کلواکروڵواك غد نات دنه

 ردن وذم اک |ءاس نولردلحز یخدزانون حرج یودنهور یودنهردلحز تکوکب نیکیرابیودنه ر ونلواربعت

 دنهرلتسن یاب یدنه یدنه رد زدلتلحر :نادرکد رنک یودنهو رپسیودنه ردهب کنم اک ف نشنابردیودنه

IE POEزدیسددنرو درو هل سد دنراص یسرغد روش د هنتلع رز همسر اف فاكر نونو کي  

 مادنا هدنزو مال مانه ردن دهموعضمیاهت لاو ان ردرجماخصنانلواریحت تدتلح لنههدیدنهنابرو

 هدهتسانعم رادو قوحازاصو یدنلوارکذ هکر دهنسانعم تفکته تفکتهرد هنمانعمقلوا شرت سوکو نشه

 هواو نام یا نوا یدنلوافداصت لات یخ دهدیاکیریغرور درز هیات یدنوءدالشفلد و وسروئلوآ لامعتسا

 هد زو و وهردهدنرک دهحوتغم یاه لوابابز اشم یب اکو تغل جوا سس هدا کیا هکردهدنعهراهلصتم 0

 رضانع هدننزواون اوه اوه رو٣ ONSET 1 هلةارواو ص هرابو رد هنس انعم كراو ن اکو نارحه نافاتدهزاب
 زدراو- هیتر هدن "اردندآ هب رقربهدن رهش ناغمادوردطاح هرانهر سو ام ةرکر دفوزعدشرکاندنسرلج ههنرا

 بورا وق ندب یراح الو NOE EE هظعرب تعاسردهساقارب هن درب ن دت اروزاف

 یوحاوه ردهنسانعم سةن یدزرآ اوههدس رعوزلوان < اند حارحارابراجرالح ەت ر یر یداوتاو

 هاکرابو قانوا هدنزو یراره یراوه رون روس دهتسودو بحورابها اوخاوه اوخاوه رد هنسانغم عل ومو قشاعهدننزوی وحاقج

 ودهتنانقم ةتغدو هاك ابو ن نزد و ردهشسانعم 2 هعذدو ندر وندر روعوارب هدننزویزاع یزاوهردهنسانعم ٠

 ڭىچ نزا ا رولو ا ندا ترازو ند ةا زس وصا فک کرل روس دهعادود شه رسد هدننزوهدسا ارههدشناوه

 لزا ندو یناعسیاوع رد مب اک نداوهیتلو ست دو ناتفح یاوه رداوعفم منا ندندرسارهرولو نوکمدنکو

 دابو تارانظو رونلوا قالطاهدهنکشفا وهورون وب د هزوس یعجو ظلخو لطابوومل هدنزو اوت او هر دهدعقوم
 ان اهذح وم یاب حفوواو اونوکسهرب ودر ردناقالطاهدهن هن سکن الو ا نو اغم ك تس وهو او هور وت د ید ةدماردواوها

 هب دنا هيچ نشوواو ن اوکسشتوه وھی د لوا فرق ول وا | حیصفلیضردوهر ردودرد هنسانعمنةشاشو نارمحو هتشکر من

 ارادو E ٣ ت
0 

 سم



| 

 هاکد هاکن و امهردهنسانعمكرا دمو د وعم وول ودور دهداز از یامهٌهفوشعم نوامه رد رلت مضح مالسلاو هولضلا ۱

 غلی در یر دنا بچو ا کرده دن راه لصتم هو نا یتش: نوار وئاواربعت تخت یاب کرد هدلب نالوا تنطازقم

 كنهودیشیدهدس رع نون دید شتوردهنسانعم تد ون غو تنم نهردهدنرک 3هحوتفم یاه لوا بابرداجشم یپ اکو :
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 ارمهو قیفردا نم هکر ارب یشاتتآ نآنعمهر ونلوارهنعترکیاردراموضعمناق وطول ندنطد 2 اماو کھ ۵ ۱

 هدنزورکنا رکمه رد هنسانعم وچو یس ړل هدننزو ناطرسلیسر اف فاکناکمه زدشاذق منقمهردمنمهو

 یسهلجو سان ع عیجو ردذنسانعف مضاح تعاجهدنزو نانعمه هل سر اف فاک نآکمه زدهتسانعه خان و ههاوج

 سنعمه هلمسراخ فاک هشوکمه ردهنرلانعم عرجو همهو نامش "عمو ناراکم ھو ناسنعع*و زدهنسانعم

 با هم رخو رولواندنوکردس اف قانا ع ونرب هدننزو تعد تلمه زد اتساع اهر ولایت

 نیشنمهرد ها ن دت دم لوط تارق چم سقنمهرد هنسک نالوا اتمهو ل دعه دکتج درن مه مرون دەدەن نائۆک

 راومه زولواهناک ندهمنآ ۱ تاعولحو تادوحوم عت ورو ذلو ارب عت سیلجو سا "ردانى نان اۋاب

 ماو دلا لع هراومه ردهنساتعم هسمهو مادزروندهب دةر هنسل نالواهدس , رر ردهنسانعمیواسمورب ار زود

 قاسوخو روش د هدر هطناجو هنیکنوزوا نانل )سو حر اغطهدننزونامن | نابمه ردهنسانعمنآمزر هو لصتمو

 ردهترانعمهداروشهتشداوهدار روو دعو تعاسنیم# و مد نم هر دهه ن و دبآ مه نودمه زدهنسانعم رکو

 هد رعرو دهنماناز زاب: دنتغلدنزاپودنزهد تزور زع هلو هج یاب زم هر واک هنس انعم ن دروغوارپو نیاز سن 7 اوندریو

 اعلا" یهدس ریزش ناتلواربعت یورف همش کر دهرات دزه ناوخ كسمه ر دتغل خد نیمه هان وئراربذ قنص ۱

 ینفرو كب رشوا تمه دننزو ساطة سام هر دهد د هموم م یاهفا ناردیعناژ رب ن دنسا زیار نک اوروشپ د|

 کر رس ثوقامه یامهردهنسانعمم ودي لامهلامهردهسانعمنالسراهدس رغ دل خم دند سدو اه ورد هنسانعم

 نودا سا ټا را کردیا ىس ەر ەھ كرابدنفساور دناوخخسا ینادعر دضوصخح هن راز نحر دفور خم غه

 | لیفت هدنسهدامناوختفه یدزاتزوت بوراوندنلو ناو حمد رابدتقساهدعد یدلیا سیحفدتسهعادز دهن ور |

 مانناساس نمر دیس هع . ردي كنوبهروب نه یامهر دیم ایز زد  رایدنفسا با ن مچ تابناک وام ناتو یدنلوا |
 هرکصندنرذپ نا تیصو ےک دل تبصره ینطلس لغلوا لما اردن دنکیامهورواواهدیجشرندندنرف |

 یدلیااقلا هاتر دو عضو هب هقو دنصر,قلغزا بولوا بل اغ هنج رو لقع تنطلس بح لع دنا لج عضو یداواهاشداب |
 ۱ زولوایامه یدلیانسغت نارادیعساوذحا هس هرب نر « زوحارخا یوصعمبولآ ای هعوذنص لوارزاڪ ضر |

 رتخدو ید i یدلواردنول امه یا یدلیا ےل ستاک | یتلھاشداب یزاود ییارادهرکصندهنسکیآ

 یامهرلبا چھ قر الا ا ونلوا قالطا هغاخسو لء لواو یدیایس هجو زرو کم ارې هکر ردیما موزرصبق

 یابی بل مرز نیا ایدز یا یدک اردبارادردام دست

 رکسع هکردیستلروکد یستلراخ مداو تآ لوا هد دزو نطالس هلاه نهانهرارید هنسمالعا تكناسناو یس :رغاب

 ردهنسانعمكي ز زشوقتروا ردزابنا یلصا رابه رولوارهاظندنزاارآهدنماکشهراغلاو مزعهفرطرب بوالتآناوارق

 خره هزون دهدهنبرا هرفس نشین راشی ور دورولکی دندیرد هکر دفرظنانلوارمبعت یر اغطرد نابنایلصاناسه

 زاوا شوا‘ راتشرون د هب هنس زام ویفاو م فیکلا سعب ور وات شل فردر دصم مسا ندندرهههدنز رو

 ,داحو زن تن نولو كرو ردهنسانعمهدعاووهارو مسرهدنزوراکن ژ راهه راهه یکهنسکقف اومهدهداراو تب و

 راد دیده < ؟ن هنر د کرا ت عیوراب ر دلی ا قالطا هد هنلول یم هج اف هدنساذحهداجراضعزر داون كاشاهکرد هتسانعم

 ندندرضه هدنرو دعا دع دڪھر روس ده هبنسک ی طاولهاکز لک ۽ درب ندنلاو لطعمو لم هم هدننزو ماقا ماهه ماها

 نک ندنسش ییلقردهن راع قی وصو قة راقيح هر شطو كمکج هدنزو ندیجشر ندنهه رداشتسمپ )عج

 هلب تسه 7 دمنساتعم دنتسههدشنزودنچ دنه ده یک قع وصق دوق ندح اعاوقع وصب اولا ندن ديو قمر اةدخ

 اب اواو ناودنه رولک هنس انعم شوروه. :عاعو یب رطو ریوجةلدان او رد هم انعم ر راۋ تسه ردنگ مو لا

 رادوو نیکو قارغآ ۱ زاویسانعمیکیا نواهدنزو كنر ءلسراف فاک ننه رد هعلخ ماههدننزو نات زمه
 نزوو قراط 3 رودلرا ریتم :هراغم رولواهد Og ۳ردهنسانعمهداراومرءودصد ؟ ردنا

 ردهنسانعم ص,توانادو لفاع۷زدەننانعم ناوارفوقوح «ردهسانعمنوفورورز ه ردهنسانعم ارادة مو

EE 1تاس 1و همدص ۰ زد هسانعم هاو رک سعو هل بو موڈ ٩ ردهنسانعم ناره مو یراوذمعو هباجو  

 ۱ رو دەب ی ۱ نردکلک ی ىا ناوى راپنو عشق وط هرب یرب ص یکی و هیلص ماش کرد هنساتعم
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 را رامهز ولو | قالطا هن هلج بک ع ن د هر وصح ءاز ا هدح الط صاور د ر | عم عو جهد هس رع یظفل لکر دید اقم
 نابزو ردهنسانعم هشیمهو اد هدنزواراتصن ارامه ازامه ردهنسانعمدادعتو باسخوردهتسانعمرادقمو ءزادن هدنزو

 هرامهردهبرلانعم یزیوهزب ردکهندار نالوالوهفمادا لا مغلا عم ملکتسرمض هکر دهشسانعهار امه دیدنه

 لامه هنسانعم ماودلا یلعو هشدمه رولوا مع هرازنبهو زدهنر انعمراجثو با نحو زا دةموءزادناهوننزو ارش

 ندنیسذام هک ردهنساتعمان امان امهزدهنسانعم كب رشو قترواو رد هنسانعماتمهو نیر هوریظنهدننزولاجت

 کارون د ةبشر هنا لیقتسم لعف هدس رع هکر دهنسانعمززکد هد نمخت و نط :ماتمردذوخ ام
 ]| یربت رف كنانام 5 هلن ان ام

 | ردهدم اة متو اتشو اره اظ انامههکردبا قرف هنوکوراضعدو رولواهدنسهوق هنسعد ردع رقهقیقحتانامههکردوب

 ۱ هناکه دس رعو هوا هد دکر تزد هدنعفوم هک نیرو هکابوک ان امورو .دوهوه هد  رعوردوا نامه هدر

 ۱ ردننئالا ا کر د هنسانعم هباشم ردیففخم دنناممهدنامه ردهنسانعم رظنو هبشورونلوا دا یاوه

 ۱ :ندقیفرو تصعمهو قفاوم یاطمو ردهنسانعم نراةمو قذاومهدنبس هن ربی رزاو ام ,هردکعدر کیه رپ رب

 یرالوقهدایز ابو یکی اكس دنفارب هکرد هتسنانعمشات هحاوخور دما نیو ماشتد وَ ر ار رج روم
 ۱ داور رد شاقل نخ هنسلوا ندکی آب ر هک ی یا الشمر ذکر شقادا شاتر و ذلوارب عت شات هح اوخ هل تخ دن هنری یرب
 | عراد ردیعساماشتیالو هکردنففخح نارواماه هدننزوناروات ناروامه را ید شا نالشمنودیا تلق لاد

 نرفهدس رع هکر د هنسک نالوااتمهزلدع دع هدکتچ هدشنزودرزابق دروامه ردا هاش دابر ورد مانع تیالو

 2 د ةنسانعم دروامه هدنزو زیخالب رب رب وامهزدیدآ غاطربهدنسزناربا هدننزو نخالف توامه روس د وفك

 اعاج بو ردیوا بالود كج د هود ها 9 دنووابالود لراقحوح هدننزویاهص یامه یدنلوارکد

 هدنرو ربثق ربمهردهسانعم قترواوكی رتمدتززز ارام رارولوا بادافص هکدردنود وص غلو ا یرلقا رقنح

 | لباقم ی رونواهسکو 1 سکوکورد هنسانعنیواسهوربارب درد هتسانعمر نو رفوردهنسانعمیفاوموقسضر
 ۱ تواعرلهو یوذمههلبآ هدحومیاب وبمه رز دهنسانعم کوکر رولوا ن تیکيم ندربهلا مه رد هتسانعمهجاومو

 لدعو لدعو سنجع#و زارمه هلاةاننمیان اتمه اتمه رد چا نواخر هدنرصعلاضو ردمنناذعم هم بولسا مهو سورمهو

 وزارتمه وزارتمه ردهنسک نالواشادقااو كى اب رشو قیفر هدلداجو حاراتو ت خانت یریروهدراخاباهنازاتمهر دریظنونن ردو

 مسا ندندىکت هنسانعم كليو كعرکس كترد قضرو شادلو لتمهنوهشافورم یواسمونزاومهدنتزراطزب

HITE DREN ۱نانو ربعت سو نهدیکرتءدن زوینک یمه  

 حیسم نامه رداالتساهب ییکو هن :وبقناملتوا بولواهدنر زوبقلتوا ولو وا رولوا هدنتهدکرکح ندلوکرونب دهکشس

 ساب هحاوخ رشت دنوارتمه هدننزورنیمه هل هلو دعمواو دن تم دنده هل رامتعا شدوا هد هعداز ءاعهودداتف [ ۱

 نالکه طسوقاح هدههحاومو هل اةمییعد رد هنسانعملم اقمهطقنور دیلوقهدبزبو کاش ددفازن هکرد ةن اتن

 ۱ قفاومورابنساضمف مدانم ناتسادمهردهنسانعم دو ضرقنو یکی را هطقن ضیضحو ج واالثهردعض شار

 یونس نال 1 نداباعرهدتزو فاشاشر ع قاتسادمه زدهنس انغممن ڈاکو رک اشو یخارو زد هنتانعم عداتمو

 یسادع ام بولو ةا آن ردة تىما تو مدقم ناور ىرۈنا وارتا ا لس دضراوعو حارحورشع

 یعفرو ك رش هدشزو تسنرکت سدمه تسدمه یدلب عضو واقول هوا تفصذ بحاصناورشول یدنارلزول آندنرالا
 1 رد عج سده تاتستیهردمت رلانعم تکوشمهو ترد ةمهو سالحو نشزمهورد هنسانعمدکمو قفتمو ۱

 س

 کیا لواو ر و .دهنحدقنارشهدننز رو مش مدم# مدمهرددنسائعمد ادو تسدبتسدو ر انعمناتساد ھه

 تعاعشو اطمدار زون ده هتسک ل داعم هدتعاخشواطم هد نزوداه رف دار مه هلواربارب هدول اوضاکرو زون ده غلاط رعنا
 ردهتسانعم لاو مزایشنسدتزز هتساوخ و ۸ اف هتفا مهر رؤ نلوارن بعت ش ادرس هکر درارس م رګ زارم ارم ھر دە رلانعم

 ردنماکنه لاک كن آدکروش ده آپ هدشفرمهردهنسانعمرامس دو هردو هخ اهدننزو سکر ک سرمه ۱

 لاسمهوسمه دازمه دازمه ردتغل هدالناواو هم هرس راف رار د جرافهدس رع راقبح ندنسهنرک یلباطورتن ما یراشود

 قیحر : هدکدلنادزوت دلورب کات دود متان دراشمو قمر هدداورودارز رونلوارتمعت سادشاب هکردهشنانعم 0

 ۱ نکا یرک اراجیم همه زونلواقالطادار ازمه ج د هب ىج لوارولوا نشنمهو ها ارمهاک ۱اعادبولوادل وتمخد

 ۱ هلمتتسانم یسدلوا هدهعنارعایم رذباتفآ جین حسم ناسمه رو د مالک یخ امرا لاکھ روناوایالطا؛

 نزاومو لدع هدمنراطرب تسمه هلیسح جو ور اسنادسحو جور لهاجنارفسمه |
 ردترابع ندا هلن اسل ر کید یاسارنوهتغا رخ[ یغلرب دکردهنسانعم هجرت 2 هل دیس ركز اسمه, هیت

 هرکمه تم
 ل و و و و و لب ست سس سس سس ا
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 هدو مدام دالا ههم نی شر اله رونلوا لامهتسارارک هدر ەتو نیم حقو ورود اخهدیکر دهی

 ندهنسانعم یاعبحو هلغاعو هل خلع اعوغ هکر دودا مو | هدر شولالح نولالهزوش .دب هند نوزو عفو دیو تشز

 یالود هدو اطامط الاله وا موا مرند دو قارتا طق کوش دە ره زر ات زا یفدو لاتف هدنزو لئاجن لهاله

 هدنزوشوع اهر غشا توت درد ەش انش رونزا ی القا هد اةانم کات لاته زد ةن سانغم لسو

 ۱ | یابدنهمنا هدا رسهدرو اهل اااه رار دنا ح رشهدهلا یوم ئوۋ داش وف نم کر کد کر درا وز اد رھ غ نھ

 ءاطالا نم رولوا هدول اوک کو هضا قرو رند لورامیحاهدمکش و یل هدمسراف زولواینآ هدا هکر د دلت
 هدشزوتول هل مال ځنو واهردهنسانعقاوف وذوق ورة ا هدر و تلف كله رددنفمهباقستسار وملوا ریه لات دانه

 هدانزو لان لاله رنز اخ اک د نکو کە د هنالراد کوک تام اس گرت < راکدناد ییشز اب عاطوهد هال دکر دوو شا

 زودنله رد بور تروغو یراکدندش هک رز اکیا نهم هراس و اوت

 لس اب نو نوکسو نونو مال خف دزنلهر دتخا ید دننزو زوق دةس هلممم یار رد یزید

 | هزاوررب وصتو هدنراهیاک هطواهدننزو نولونټد دنا هع می از نوزول دروس دهن هشکو راو شوب لازم وکز شا ||
 یکملانوا هدب رو نان ناهله ر و د هزهعر دنس ود 1 رو وزٹ ج همقردسو اط ی ملسان وک انوک نالوا ونزل

 یاهو ب هدنزو نوکم نع ل ناق یانو باه اهر دانا دز کر دفتح لاله دلار ریسک ناھا دهام رزم

 راح ناد دکر دفو زعم تان نانلزارممعت هرتهاش هدر هناورب هاله روت دزور زە :رعز د دما هویمیزاکدند
 رکردهحولآ مشاهد نخل دنزابودنز هدننزوورپرب هل حوله علدر دنیا هم رلتلع ر زوواز ك روو رعد یخ شداسرررود
 ARES ازز نشد A روا یک یزد کراتین هنعور كوردیکرا کوک

 فترعم یرلکدیدتسو لس قوم اه ردزع-اولادرز هددتغلدنز ابو دنزه درو ر رش هلل ی ی :
 نوع | نوبله ردتغل ید :هد زو وح دول مالن وکسرر ود ی هلو قمه ودمرت اشو مرزا هنا نوروآندق وحر دفرظ

 هو ارام قرع هب وجر ام ماوع ضعدز یر وڌ یکلت هدرا د صعدر دت ابن یراک د دزاغ وش و5 هکر دهب هوجزامهدنزو

 | لیهوردهنسانعم عصود قموفندله ردیما لعد ندندسله له ردهدنرک ذ رر یا RI رربد

 قد ندیم الف لح دله ردنارتلد هره ره نارظنملاله زردرباذ قوزا ر تعم لالعزدهریغض لات هکر د هنسانم

 هدننزو نیب ندعله ' ندحله یدنلوا لک د هکر د هنهاتعم اه هلمالا رج چ "تله رد هتمانعمو دیا حتضووزوخ ردانشتنملعف
 یزاب ناکد رک هلو هشیاد یو یونلهروت .دهفرظ یراکدند تنسهدننزوورغ وله ردهنسانعم لمروملاصو یموق

 لودج رد ووا تالو دلراةحوحنیخدوب ید ارش هل ها نع یزانودرکراضهدر دوو ازو ی راتو ج کرد هنسانعم ۰

 ردهدنرک د هموععم یاهثاات با رزولوا بآ.افص هک طنز و ا ۇس توز ذوا اود للقارغنسریه وصزاآربیک
 هتساب تنحاعا قسسخم یکم هنکوزازت هکر ون د هنس راب نوک لو المال خار د هنس انعم شوغاو قاجوق له

 یکم ردوراد نالوا رببعت نالوخ هکرد شضضح مسا ےل مال عض :لله رازاناهر ءاراوح فومت نشاط هن او بو آ 1

 | ندنسهراضع یارب یزوا تی کر دو دو یزاربشورد هراس نیم هکر مع و یکم یلضفارولوایدنهوا ۱

 | تا یراکد دن دصر نال جرد زلف ر دنن هراصاع جب رهزلدف یعوب یدنهورلرلدن تكکشم للهاک !قلخزارشررزود| ۱

 رادیاوربیو هکر دما یدرایول اتهشهدننزو اواک ولهر د تغلەدىلفاك دنا مالوزدب راک د ید نسا فرا کر اب دبر 1

 ی هد هخصلاص یی ندا تحت ون ی ny ¢ 0 ۳ "هو الاحرولوا دی تیغ |

 رسم هو روت

 بیو رای سرکار رج رمز سرت تا IT د نیا تو ا

 ۰ رافزود مهرتسا مهالثم ردلمهتیسمخدهدیک ت هدانعفوب رولزا فلطع ف رج هاکو زد هننپانعم را وریغهدنسواف |

 رونلواریعت هل الت ند 1 هد دک ت a رج و و N ههدرب لج هبد

 وکتور درسته هدر یورو هخیذضیوا مهم فازت درا داغ

  ERNند ەناقئءاھ یا مدرن قنزافو تسعج ا ا و# هک دلو بهو ١

 | بو مال هل هللا دد ہنس دارو والو اداهلبا یدو هد نکرتو ارا هد رعزواک هدهنیلانعمزن یننف م هور دیک ۱

 یا هدنزویداج یدامه یدامه ردنمانمم کریو لب دنزوداج_دامه دامهرد هنس انعم ص غۇ یدنقصنالوا ضراع|

 تاس رج دینا تاماکردیدامیه عجب هدنرو ناعاز ارش ناجم دواب ام قز کرداینس العم ی هج
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 ۳ هل تتسشرخ یر اما یهعبس بک او ک ردهعیس الا رگ تقه هلدتسساتم یره رخ تادا رولزا هی اک
 ۱ کدی ديور هعسس الآ م طرح تم 2تھد هل رانتعا قلی ایرظنز مط م لموح لحا ردهزایس عبس .تلفتار = تقع

 طرح سونابقوارلرید نوناسوا شەخس هدنناسل نیل دمقرش طر ار هک یڑکھ نیح ۱ ردرانوسکر دنزاشا

 .نسوکشرثا سوناموا رایندب ال رک خرا مور هماتور كناناسا تند وعاقب رفاکبرفهرج ؟ ردعنسانفم

 کد جا نوعا ییدربک ازا رفاوان وروا ولو دم هر او هل اوس ماشندنزاه وب هوس هک .موررح ۴ زرد
 درصد اک ایفازغحراز دیس های نامال 7 او رلضعد سطس رم ٤ زدن رکاب عود قا الاعرازبد

 ۷ ر دروخرحم 2 هک ناحرحرص “ودل وار سعت سد ؤسالاحرد مزل در کیدا 2 یرلد ددر ذکر :ردراضعدردولزاب

 نک ناتا دنت ەردىن ام یزاعو سره هبا یزفزوک هرصد نلف سراغر ع رلود ؛ مزراوخ هرم

 لالفا نزنس تقههللاد خف لدن لدن تمه ندناقا ناتسدنههکب لغان دی رو ےک فه رد هز ایم بس وع شم تمه
 و ست ت فس

 :تامزوارهنتیب یراکد ید یز زا شواح هدرا دون الا هک ءاطروکتآ <ردمزواهدرشها سینک رک حر دیر راک دید یزو

 روکنا ردراو : مروا طلا عور اک ن دن أظ ىلصا هد هنت الر م يک ی راک درو تک ن دقت اط لالا لع ةد يعل للصا

 یولا۷ امرخ ٩ قاعولایهس ه رووا ین اشوجخ العاهکی بد یروڈ ء ربا یروق ۳ رربد چ د ئ اط ز زکلاو قاط

 پکا اوک هیون تمحردلقای هد و ايس هعمس بالقداژنتفهرون د صاح هدر عر دکر رافورعم هک ار
 :تفهره هک دارو د هنوکز ود وارد ی ذبیراکد باسن فاطهدلصاروناوا قالطا هشزار آور وز الط مورد هعس
 ندنسزُمرک دارم ند هبا متد هب الفا هاش منتفخ زدهراس عش "حرح ینو تفقه یدنلوانام هدنبهدام

 | فوحا۷رومهمصقان م فق ۶ یعابضم۳ لانم ج می ۱ کرد هغر صم ماتنقا ىس

 |ءزدلپ یدینانلواربمترکی دیمدننک و لش معانا ەد رغر د هنسانعم تاع ه ی دی هکز دقت كنروآ ته ن كنروتفه

 NF دراطعو هرهزو سع*وم_مویرتشمو لز 4 اهراس هعمس شدوتفه ردهدننروصرکا | یدرکروش د

 1 ید لص و صخح هنا تفکر د تفهره هو تم زو راها درانی در آلو لوص خاص تل توا ندمت ناھ

 هلاکح ند يس مروا كن وکو دهی تاک ناص خ ت شهر تضم تمهیدنلوانادت هدنسهدامردلناد اوآزوتطو ن ؤو کز ود
 | شۈھم :نتوُههرزتلما الطال اجو لک ایهرزا هند هعی لا اوندهعیس القا لکسه تم لکه تفه زولوا

 | یدرب بو دغبهب هجرابرب كوسغم چرب رادةمرب هکر دود قروص ر واوا ج ند غرب رد حسا ماعطع ونزب هدزو
 < هرزوا كل وجرب شتو دوصات داع هرکصندقدایق ی ک. کر کی زغآ القرط تلو اؤ نود خر اص را فرط كد

 ارت چ هر عصه ههر بس رول حط هل زارع نالوا صام ندنراخ كی وص چرب لوایحرار اف انش د 1نددنل "بو درولوا

 ٤ رده نان مد سته ناد س تفقه یدخلوان اب هنسهام نان ت فه رادتر شاهد ارط حرا خاور ر ارشح

 شود هک ش خیشک 1 ردرلژوت زانو ایدی مته جیم و ک نس رزم ر هس تعه ردو اک ندهعدس

۳۳۹ 

 بعد بد جم جهاد ی همش

 ]أدهتسانعم لغواداویدیاراو یلغوارفن یدی هکر دیلع سضثرب داوتده ردتاواعم عیس ار یار تفه

 ۱ | هرونبتکم یاهیات باب زدهباکح ندنسمرواكي وک هدننزوفعمع تف یفیمه : یدنلوازکذ کر اردهلننانعب تفهره

 ۱ ۱ یاه:تنات باب روتلوار پەت یر وقال آ [ کروند ەنسنورۈۆ ر زز کد قرب كن هتسن شاهد روات فخ مهر دهد د

 13 و یلوصنانل یرجا کر وابا نامور ښمن ای اھو صه دز تر تنه ردەدىرك دەس وعم

]وا بای ںړاچشم یازکس ءدیاحو هکر دهدنجمراه لصتمهفاک اس .ینکیآنوا رار دارت عت ترک یریاک ی تیاتغج
 

 روت :دمزوکنا هان هلفاکر مشرردهنسانعم كن دو كن دو ناربحو هتښکر سلف اکن وکس کو یوکههدنزکذ هج و ةةمیاه

 ۱ ڭىچ ردە درك هروسکم یاهقان ناپ روتزاربعت یسهطاواقا ر اردک بودنک هوا یرب هکر دهنسانعمد رنو
 ۱ رولو ار چت مرهام ردع اش يخدهدزار اد مزی وکر دینا فر طر هدنزرط هعجوردهدجادعمیاووو قرغ وا هلفاک ف

 ۷۳ هتسانعم هغد هدنزویرقم یرکم رولوا ترابع ندنس هفلتحم تاکرح هلته طاببناو ضاقنا

 و دما تام نادرا یتراتنمفاک ف لعح ردهنسانعم کف هد زو نفت تکهردیکانالوا لسام هل وص

 | قر تچ ااه دد نم فاک که رتب هدر لا نو نفعتم دکر د رع ءو لوک ًابربغكر اش نکلروندد غرلا تاب هدر رع

 ۱ اه لصتن همالتاس ینو انوا ر دهب اک ندتوضنالوا روعي هددرضح دل هل اه مد زیار

 ضير توج لک لهرد درک هونداي اهلوا هبابنییجنم یب اکو تغلینازووا هدنابحواهکردهدنعهر

Hitعضو ۳  
 SE ۳ wse 2 ۳ ی ار و و دو رس سو یر درو... و وتو و رد تو ورد سست سرد یورو سس سس سس

۱ 

 : و # 1 ۱

ایدأتتهادعم کرد انس اقاوقو ی ورهععا مدرن رو هعق ہےکھ زدهدنرک دهن و جص+یاهثاتباب ۱
 ۳ ین یخ یی ه
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 1 هدعم *اچا سد ردلاحرب بک مندن گوا طسبنم نو چچا عد :یف یذو )روا ضیقنم یشاتندنهود خاک ۱
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 | حادیفسا هوم رسان ررر و شدار | هبارات وهنا ضعایدیردنوکز و دوار د ید یراکد نزن انسن غ اط هکرد تفهره|

 بک اوکو یدئاورک د کردن رشا هاوخ یدینالوا های مبسم اضغآوزدهیلاغهلبرقردیخرو نوا رز |

 1 یدپ علو دیظع ارد ید لوک نچ6د ریدقو مطقردهدودح هلدل از یرب نه دهمین تار او 1

 یابر دو یرهشز نیک ا بەد نيج یابودال هرو وانام هدنسنهدامطح تفه ذرو نع یابر دار دن هما یاد ن وز انکر هش

 کا اوکه دق دلوا ماع ردن دم هنس . رودره ردرود ید قلعتم هب ةعبسانک, اوكي رود تهز دت اک ن دلتا ید |

 لحز زو مدآ هکردنادنایقافتا ردقلعتناک |مدآرود ردشنلوا رامتعاندلحز یمادتنارولوا لقمه نرود ل ارکید
 وک ردت دمهنس كس کدینرو درههدندنع راضموو ردب درود هکردرب درودالاخ هرزوا سترو س ردناتسمه|

 قلطم هدر دنوکز ودولرد یدییرلکد ربا ټه تعاج هد تفه رزاوا ما ید کر كىنوغا

 عیسناقبط ءار تهد رووا هاك ندعبلقا یدیو ندک اف یدبهللاد مسکو یدنلوا لامعتس

 ندهعمس لاھ ن نک دا عر تفهو دضر تعهردهغرس بک وک ار ا ندادن تفکر ۱

 یعتزوک فارغ SE زدی لحز هایس عترت

 ناک دش مروا اطر ازىر ۋو .د تفهرد تفه ید هددعزوقط قرق هل تهح تا ذاح برضو یکه نط نطق هد مور

  iretهدرز تفه 1 دهد  Eدیفعاضم رهبع جسم ۱:9

 الود مالسا رد هغد زم تداآیدب هر دص مهلا عالس هدعرک نآ ارد مالستقه رداعمم ید فتستفه فتنه دد اتا

 نسابلا ىلع مالس ه نورهو یسوم لع مالس ۽ میهاربا ىلع مالس ۳ نمل اعلاف حوت یلعمالس 0 مح ر بر نم

 | ناطلس رفت یدیو ردهزاسٌهعنس اطلس و نر حالا دن یه مالس۱ نیا اهواحد اف تبط کیلعمالس

 مهدا مهارنناطلس ۲ زدیرات :زضح هنع ی اعت هللا یر ىلع ماما کت اشارن ناطلس ۱ ردرانول هکر دن :راشاهناشیذ|

 |  ۴ییاطسب دب ریا ناطاس ٤ فاماسلیععا ناطلس ۷ رکسناطاس < یزاعدوجشناطلس ه ریلناولادنعس .ولاناطلس

  ۱یدندو ر اطر مش تقهرد هعنس پک | وک عح تھ “تمه رده اکندعلقا یدب نک ۶ داناوز داش تفه یلاعت ها موجب ر

  1اا هنن د او لی ط یسلط ۳ ضو مسلط ؟ 13۹ ۱ ید حضوهرزوا لک شرب نیربره یدایادندور کر دما

 | رده اشسواکدورمنهدلوقرب رتتسک هب اس تخرد حساط ۷ نتفز آی یورر, مسلط «هرانمردیدانم 0 تسلط ء

 | ٹنل بط یدردتب عضو نوا هظفاخندادعا ییتنطاسر قمی رلضعد راد دلنا عضویم این ىراموق رع سلط

 |یدزدیاادنتو بورا شر هزاوآ ند نک داد دنک ل بط هرزوا راصح حرب ۰ هدکدرمک هرهش تراک ثدرب یکی دانمو] :
 يبا تتقرذهعیم كالفا مراطتفه رای دلبادن نوا قلوارهد هب وگا یی راضعدو نوای طظفح ل امت رایضعتو ۱

 زدهاک ندملقا ید شرف تعدو هناغفلع تەھ ردهرایس عبس کش ناج لفط تقهز دننمزو ناجع بس تان | 1

 ]| نم ا اروا ردرانود کر تن | رض مارک کالم تب داوا قلعتم كن هع و بسا مابابترتلا ىلع هتفه ما هتشرف تفه |
 لاعفا ىد نولخ لعف تفش مالسلاهملع لمارزع۷لسارح +لمانع ه لشافز ٤ لساعت ۲ لاد بخ ۳۷

 ۱ ۷ ردئرمص» توردا سم تدآ ار + تدحو ه تلخ ۽ تننظ۳ تی سج ؟ اع ۱ ردیادلع»یرب ره رد ۱

 ۱ اج قرتام د مرد هعبس نوصح ناو ل شم كنس هعلقرب یخ یتعتربیخ علق تفهر دیر ااعق تعز |

 اتسم هعلق تنه ل الس۷ خیطو 7 تاطن و صو عج معان ۴ هبیتک ردرنو هموق رم نوصحوردرب روم همز عقاو| ۱

 ٠ هفاع رو عفو ۳ قق ثل ۱ ردرانورونلوا ریبعتهعبس متر اهکردیزاعون یدب لتتفهردهعیسلالفا | /
 هدخ او عبر ندد چ نار 5دسرفلهاهدنزولعسح لتعه ته ردشاوا غلاب هب کیانوالاح نکاردقیلمبغخس «عافرا

 هنس هوم هخو دو هدرب و ن اط ردو بد رنشو هجراب شفلوا ےس هبا اورد یړیهدزورا عر اک تفهرز دنا یالطا |
 دانارو یراق یفاکر سکوردهعیس الف فک ض + و tbl هاکتفه روناواقالطا |
 اكد یارى هبق یدی یی دلب ار وکم ارپ بورد همبس الغا دک تةهرولوا هن اک ند هعبس م ملاعاو ند هعس كالفا | ۱

 ریایرومد نوشرو» یالق شموک ۰ نوتلا هکر دهعبش نداعم هتک تفه ردرز )وهم ها رظنم تعد :ردیهس| ۱ ١
 ید رادو سنا تمه راراہس هنسا ل هصاحرب ندنسهلجو نژدربارب یرانآریزردهقشبندنوب شوج تفه رد ۱

 ندهعسكالخاو ها ارابتعایرل هبعاعش طوطخ رزنلواقالطاههرابس هعیسودا رابتعایراخ اصردکعدلوق وقرب رقت |

4 9۷ ۹ 2 1 
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 د ماو اود ET r ae ید :هفرلح تفه ته راما دن دخلنا یدیویدنلا ای یوج هدنرلهةوم

 | یرب EE ۷قالط + دوا ه درو rek ۳ رک ۲ هدعم ۱ ردرلنوردخوتفرب ح ور هقدلخ هدقلوا
 ۱ تلقلا مدندن آرد ههم هک اوبححور 1 ردرانو هکرزلواتراشا هده هعسعءاشاوشاورددسح سد تحوم

 هدغامدورلریدناوبح حوراک اهدکت ایا لعهد نفور دیلق یبنمردر هودربامنادف هک او رحم سهنرونلوام ین هلن ا

 روهطندنوح هکر ذغنطار اعرب حاوراوبوراربد سط حورهدکدلمالع هد رو نان

 هک الومه ل قعر دراو یعسق جافریر درن اسعنتوقر »یادی رونهدغامدهکردلقع ۲ ردبانایرنسهرزوا ندارم بو دنا

 یار طز هک عقلا لقعور دغ. اکر اذم کد کلا ل شعور دون لقع نالوا هد افطار د ضخ دادعتسا هالو تعم لاردا

 رذم نیر وار تی رضاس هدن دنع تایر ظن لج کی دلی لار دا کد افتنم لقعوردط اب تس اکل م ندتابرورض
 روتلوا كاردا تاوصا هلکذویرد هععاس ۽ رونلوالاردا تاس لکو زدهرصاب ۳ هکز دره اطظساوحم شو

 هحار هلکنو رد هماش ٩ رد امیولح عر ونلوا لاردا ین امقم کش موعط هلو خور د هقناذ هردممقط)ز داب ہد

 0 اک کرا ترک کوو واو و ی اندی توخ

 کر در داما ووت اقلعتم كنلق هکر دهن اک یخ دند هعبسراوطاو یدنلوارک د هدنس هدام مادنا تفههکرونلواتراشا

 رددراب هلغلو دوس ناز لا عطار ز نوا اس اعاز دات ام هنلوص هت ر بلق تب اهنردیرب رسكدلقردسکوک"

 | ار داو یح یرعسمروت دبلقهدسب رعهکردلرول ؟ ردیادادمااک | هلترارح هل غلو حور عمو ترارح ندعمباقو
 ردهجظرلع یراسب بناحو لر ها هت رار ر هلهساف رط یش هانردهرزوایرب ونص لکشرد بلصو یوتوضعرب هداد

 ءاشع ۲ ردلصندرافو مضر اس قورضغ كلقوردب راتل ]كم هعفادو هحضاحو هکسانو هب داس هکر دراو قابل عاوتا

 ندبلتورذدمز ال یظفح هکردش رشو ضعرب بلقارزردملصندنساشغوضعرتاساشغول رد سه درپ روډ هکر د بلق

 رو او ارب .عتا دبوس هکر دبلقلا ةبح ۽ هلواظ و ةع ندتذ آلو | باق بواکهناشغ هسردیاهحول تفارب هلقوردهحوریآ

 ىە زار راک ]ڈک لع یک ردا یلق نعد ردتر ضد لګ ردناق یکهطقن هایسنالوا هدکروډ

 ۷ ردنا تفر عم لع رد هع دوم عطاه داق هکر د "رس رولو ا نمط مو نک اس تاق اللا ی دلرد وبه ها٤ فرط
 تسد فک ههبح رولواتراشا هده یرهاظو ضع ی دینالوآ هاکه دعس ور د د علادنع قلا ه درفت ام هکر درنسلا رس

 ۱ ردرلتو هکرولوا تراشاهدهب هیکلف هسوضمهعبسو ردب راقدرب شانقاناو یارب د ییاویرلهبآ لایکی ا نع
 زدن دتابر ابتعاهدنزرادنع نف لها هعنس ینا تم وبشاورد دیک قاب ٩ هیاوذوذ ه بلک ع شوضرمم ۲ یزع طیطع
 رد دسوکعمو هباشنمیراتکرحور دلا هب هنا ترد ی رکی تا ی رهربتعم تکرحز ورتا شر پہ رار دنا ريع م هوکلایناوب

 هدرش تنراقماصوصخردراو یرلاننعا تد اغد هنن یراد ارب ًاتورونلوا داهشتسا هل ارا وهب همکكف توهدعاومو

 سر نکیا سو. هدناردنزام سواکنک یرب ردتٌلواقالطا هب همقع کیا ناوه ناوعفه راردنا دع ن دن ارو دلج

 هاردس بولآ !یتکوانانادیرکسع ولردر همدآیوودوودا هدفاتود یدب هد الخ یعزع نوا صیلمناتساد

 یدلوا لصالاقرهروا لقاورپ یو نچ هل اراتوب اتو کب ید سر یول | ترب غو مادقا هل اب هنس هل ازاو تعرع

 ناو: اک اوردو یتاناولپیرو مش مر كسر هد همانهش یاب نهال یوا ولوصو هناردنز مو عطقینانوق

 زار هدکشنآ هدرخطصا تساتشک هکردوب یلصار دلزنم ی دی نالوا هن رهشزد هند ور ندنطبهبقع یینکیاررب دید ےک

 نامه بوا- تبع نغیداوا اش ین اسار یارطا بساجر ا خم هز نارو هاش داب نکیآ لوغشم هغلناوخ دنز بو دنا
 | رایدنشما یدلیآ سبح هدزدهنس ور بو دیار سان رازق ساتشکحو یدلیالتقینار ها واکه خلد ها افلا
 أند: کیدلیا لا اومن ن دنیاو ر اشک ر کی یدلیا راسا هدکتمچ هدکدلک هند نوعا كرا صالخ نت رلدرتشمه
 | یدب یربو ردقلبآح وایروردلو لیا یکیایرب یدتیا با اوج ود ردراو لو وا ردهخاسم واکدنزد هن ور
 | یریونالسرا یریودرویرب ردرودقم ج راعرومعو لشکر دراوروذخترب هدنسدل> عرش نود اماردمل>يم

 زا دنفس از هلون وصالصاهدن آ هکر دلاس مود لتس_ةزّووا یر ور دراقر دق هزمذرن یربو غ ر سی روو داج یزیواهدژا

 یهاشتساجراویدراو هدنوک ی دهرهش لواهدذتفامقوحات لر دنا لالعاو هلازایراتخ اونو بو دناراسخا قد رطول

 زکذراددنفسالرکو چدر کردو هس وينس تخت ناونتفه هان قع یداناصالخ ن رهریشمهو ل تق

 کرد نارداربتفه نارداد ته ی دیار دنا شونرا وکتوخ هان بول ترمشعنا اوخ هدنربرهتلح ارم یدینانلوا
 هکر دماعط | اروشاع > هنادتفهردهتسانعم ردارب هدنتخل رهلاءارز ام رداد ودهعنس یکاوک نانلوارمنعت زکی دب

 نا ردهراسهغس رردتفهو رد تقهوارضخ رح د تقهر و نلرا ارت ند هح عو ید ردفو ورعم
 سس
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 | رییعت ر کندن نکرده توام رها ناردارق تفه رونلوا قالطا هدهبهعیس كالفاو هعبس بک | )5 یا

 درب تنها رک وک اور دکور ی ی دوا یی 2 ارٹر ته ته ردرارداب نانلوا

 ندعامد نیو فو صع ردقولحم ن دف وحش بصع مشج هک هلوا مولعمردبراشاههدرپ ,یدبنالواهدروک

 بصعهک اش یکیاو رد نک یزغا انرسولکشاایرکرولوا دا شکر ک سعی زا

 یس نفوح بصع رکو رد ږکه بالا هبط البر ب یرپورولوا هداشکهرزوا یاکش ك بص عر د هدنس هرو ج كفو ج
 ردیقالم همظع دکل خاد بط لوشرد جرا جواو لخاد یوارولوا ل صاح هبط لا ندنس هقمط کیان اشغیکداو

 رارید هشم کو ردلصتمهب هقرقر ءاشغولخاد هکه قط یکی او رد افشو باص هکر د هقبط رو رار دهنر :طاک ا

 هند :ینرمتح العو لح قح هدنطبو كنهقمطوب رربدهیینعقبط لغو هدیه تع هقط نالوا حر اخ ندنو

 راد نعلا ناسناهکو روس اک هه هس هج ۵ رة لوک ندکج يه رولکندهبقن لوارو هکر دشاداق اا

 جراخندنو راد میکنم هک و ردیقالم هی هوش ط کر نرخ بصع ندلخ اد تور ازم ت ی ر زکه دیک ۱

| e 

 هيض تب وطرو ارد هبذلح تب وطرنالوا هدهم وکنع و نوه دلو اهر اسم هب ویکنع سا را رد هبل و كنعد هقط

 هر دلحر واک هب هر داد یرول كنوردنارووقارب یک ج اجزرد هبحاحز تد وطر یزعا فو بصعور د زیعاح نايم

 نورد نوچلا نوسلوا باج هرصبروف یفاطا كن هقبطوبردفیطاهدایزور دیخب داوا قارب یکه ازى ھجو كنس هيچا ||
 ردة طا ی عوج كت اق طو تاب و طر ورد هدنلکش هضم ضاس تب وطروژ ردُهرو» قلح قریهد یاناح نورسو

 نەر هقبط ردنداشغنالواهدع2-ح راخ ییدنم رد هعد اس قط هکر د هتل م قالوا بلصندرانوور د فو رض غو

 ور تب روتلوا قالطا هدر هدرب ید نالوا هدزاسورونلوا قالطاهد هب هعبس كالا هدرب تفهور دشابا هطاحا

 | لاو ملغلوا غایب یدیر دن امنی راک دید هنالوفندنعون نکلدس هکردن ورزام رب تفهردهعبس لالفاقرزا

 خەس الفا ETT ۱: تفهو راکر تقهر ددنفم هما ة ستا ضریح یدناوا یا ۱

 نماع نا  یرص) :ورنعوبا ۳ یکمریشکن ا ۲ : فدمعفأن ۱ ردرافپ رش تاذوددکردتراشاهبهعسس مادر لعرب تفش

 هدور هعس تکا اوك ددعس الفا ر کس تفه یا عت هلا مھجنر نوک اک ۷ فوکا هزج ٩ یوکم هاع ه یاش

SRRشوری د م شود ن ااا ۱ هکر ارضح فک اص نات تق  
 ا رهمارک تاتو ارلمت تنال این کے ولوا نزا امد به مب رای اور دن اوج نالو اورد هکش ذؤط م۷ شوداش 1 ۱

 نالا زویجوا بیغلا لاجر هل ردمازضح ابن ۷ ابن ٩ لادنا هداتوا هرابخا ۳ ثوغ بطق ۱ ردرانون یوم

 یسیدو روناواربعترلقرف رده یهر قرقور د همت رب یزو بجو ارد هس ملا ی و ورد هغد یشتاودرشن یا

 ۱ كنهلج روناوا رببعت راجوا هکر دهن صزب یواوروئلوارهیعتراشب هکر رد هم رب یشوروناوارتمعتراب دب د هکر رده نم

 ردلاعدسچ حورو ورو مظعا مسلط تلامو یهللا لوسرهفملخو یهلارطن عضومهکردب دیاطقالابطقت :ترضح یاو شق
Fgنداعم شوخ ته ردهعرس یکایک ناب مشح بهر م اد اا نو  

 | لاع همهو نامزرهو اعاد عالم تقف ج شموکو زتابو یالقو نوغلاو نوشروفو اتو جدر رومد کرده

 فام کر دذ یدب یتآف رس تفه یدنلوارک ذکر دند تفه رول ته ی

 سن E تقخر ناو رهط و ةن یاب ناجی ا “فاق 9 هل مم نس ٤ فاک هجم یاز ۲ مع ۱ ردتعیط

 کو دیف رحال عتسا یدیءالعتسآ فر تفردءطوقنملاذ ۷ هه نیش اف و میم 3 لهم ی اط ۳ ۴ فلا ۱

 داض ۲ داص  ردرانوب یو رولوا عفت مم هبالعا نح هد ماکت نب ني ناس سارو ذلو ارد بعت هیلءتسم فورح هددیوت لع

 نع 1 یاح ه رولوا قیطنمبونابقهرزو  حرضهدرانوب ناسل ارباب د یخ د هق بط م فو رح هرلن وب اطظ ع.اط ۲۱

 ۽ مال ۲ نتلمهم یاح ۲ ل اد ۱ ردرلنوب هک رح یدینالوا تط یارت یک ان یر تنه دفاع ۷ همه
 هلم هم داص هنو ءیناتشيا واو ؟ هدح _وم یاب ۱ ا اود فح تمه نتنمج+نع ۷ ٩ نتلمهمءار و نع ۱

 ات راشا هنلاوح او صاوخروناواربعت ما دنا تفه هک نهعبساضع (تیاکح تم هلمهم ۷ هبهداض ¦ 1

 شراب دليا لةنرازقهدها شماره رو ضح هکردتر کر دتراشاهد هت اک ۍدیو يک دیو يک ق لوا ندب مداش لاو ندب ماوقبحومشاب
 KS تعهردهعیس ٌلالفا سازش ته رد هراس < هعیس نوان ت نهر دارك ەد نس ەس موح صیالنز

 دوا ۵ درو ٤ رکحقآ ۳ رکج ۲ هدعم ۷ ردرلن هکر دبتطانو طعیدب هنر هم زن تفه رد هعستاواعمیحدوب
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 هدن دنع .دنع قیقعت لهاورو وا قالطا هد هنسکنالوا ی دد » اب اودوحزو یلراوور ددا مدو چو هدر ءرد تنص اهب هلا

 رخ مسهز داف هلک ا تادوج وم عج هباشیاعت ارد یمن الت دح او بغل اب وهو ین اطمد وحو هکرډن هراشا هی ناذ

 | ربیضک ا هکر دهنسادعم ناسا هلع هد نرو ل نخ لری وصد مخمل دوربربپ ات کردهنسانعمع وزو هلتدس

 ندزاس زد قط رب یصبهدنز زرطیسنوراررواصنیم رخ هلکت رولو ایی اضنو او دشلکش هنر راک بناب

 سه هد زو ربقف ریسه رسه ردتغل هد هل دس نو کسو رارید ربت اک اہک نت رر وا هلع هدنمرخ هلکد | بوروا ند ماهو
 لوا بار ردلچ شم ا تفغلترد يترکب هدنانخوا هکر دهدنجهراهلصتمه هک نشناہ یننوا رد هنسانعم

 رک تشم نشه غانتشه ردهنسانعم نبط وقشاو ردهنسانعمناهدو نی شه ردهدب ۷+ دهحوتعم یاه

 رلضعدو اغا دوع راضعد ردیدآ اش زب ناهد تنه ردهتسانعم مات تام ستم نددنح هقمطر گن

 کردن ی رغرومآ نالوار سمه ورب ور مسج چاتی ناخش ید یزابخ

 یوج ردراب کر واداشرنکا FE تند ؟یاببارفا چکی ورسخ هد کد درواداب چک ںمورع ج ؟ردرازو

 روتر قالطآ ید ها لالقاورد شرب تشهر ا دهو یا یلج تشنهوآ یوم تا ید در لع

 هالوهګ ېا شد شد و تشه ردرفتالف دزاطع تالفهزه رالف باثق تلف مع يه الف یرتشم تالف لحز تالف ج ورملا الف

 | ردهنام نانح هکرد تشه تشه ناوضر لکه تشه ردن اسراف لاسزرخآ هکردعذق هفرتنسم سنج مانا نیماخ
 | نرد ڪواھ نامی هکر دیجسا ارج درز اهنات یافیضو نات یانوکسوافرنس کو و نيش نو . لقیضسه

 تاغد هدناوسید ناب نکوهدخاجبتب وقت رر د جد الد حرج و ىناچلس هم هک رترؤناوارىبعتلةاةشءابطالا

 RE وهدنزورادب ياو تر زدروهشمرلعض دنموشه زددنسانعماول فو ساقم ەد زو ناب كنه كنشه ردعفا

 یدردلاصو" قتفراصو ثمر و.لاصوقموف هلددسن وكس نیشه ردهدنرک د دەر وبكم یاهنا 1 ردرز»> ییصت

 ندنتشه هدشزو هر هت در ولو و مزا هدرانعمود زدم اتم
 ۱ نتیهدتزون نیشن ندیده وداومفم

 لس اف یاب تلبسه TER یو ی ومورد ندیم حوروروداواقرفندر رضعفنو ند رر هلکدا

 ]1 صاصماهدایزابو یکی ا ت تاشما تای "مو تشد رارالح هل رزغآر زابرتویکهکرد یاصبصهدشزو تل لب

 هةن الدو هعلعور د قل لقع کردهنسانعم شوه لاو دو نبش ضو تهرد هنسانعمقهثروا تاچ جهت تاووو

 كررو لقع تبحاص دنتم و شه ندهنسانعم رایشهو تریص» بح اضو لقاع لاو او راو شه ردهنسانعمراصحو

 دوقط نوآروب هدیآنح وا هکر د هدنعسراه لصتمهب اف نار یری نوآ رد هثسانعمراوشه راوی شهرد هنسانعم نهذو

 رابتر یهاک زت ههلوج یعیرد هنساتعمهالوج اکر اک هردم دنرک د هچوتفمیاه لوا بابر داخه باکو تل

 ردرمسادارعیدن نددادعاهدروتفر تشک رو” د یندهفدزددعار ط هیلو حن هک هپ تا ریسفت با یهالوج هناش

 هردرو سعاو 2۔سو یرت سو لحر هکزدهرابس هعبس ناتعآ تفه ردهعش كلالفا" ۱ ز و دهعنسهدرن رع

 حاشودوداتتهر دنر اشا هتلعو ره ولرد ی نالوا ضراعهنسنج ناویح هلف کم ض :یعکداتفه ردز جریان

 یدوهشموهعبسیرهشارولواتراشاه آر 2 یکم ا ش٭ ور دب رار اسو دو یو رفاو رتو سرفو نرع هک موق یکی ا شو

 اهدزا تفهردنراشاهتلم ییا شخ 2 یشکو دو داتفهر دیسادع ام كند ان ةخرف هکر دتر اشا هتلمیکیا ش ورد هر شع

 ناؤلاتفهر دتر اع ندولقا ید هکردضرا هق.طید لصا تفه ردهععس كالفا اسا ته رد هع تکاوک

 لاو هکر سو یلاوزوطو كچ ایدب دار دیدندکر در اشا هال سلا هیلع یسع دن اموردم اعطزمکی داب رب نتولردالاح

 هدن دنعراضعتور دق با کیو لا کیو نراقو سکو کو شب هکر دهعیس ءاضعا مادنآتفه ردفورعمٌرس هکردهرتوخاو

 ]| رتهدس :رءوردوضع نالوا هر او هن رک ک لس ندنملا قتلوهدف زطنالوا یرلککو کیا هکن ان یکی او لا یکی او شا

 هاشرمطو رولو ا ناور ناف نداضعا حر ساروا رتن هرم ط وارو دمادناتشهین د هرفط ناتلؤا رعت نذملا

 ینهیغس هب هدعم مدو هيرو هنطدقآسه هک برر د ده تنم هبا ضعا ې دي لوا یک ی: جاغ کردی راکد از بعت یر مط

 هدنس هرروا لرمط حوا عناوهدلوقرارب د ةومعا قرع بر ع۶ادطاروناواربعت یرمط ن دن هکر دراو ی درم طرپوردراو

 لکسشلا عبرا د نش عا .دردردنکو کی دیهدنفر ط یدجبرونلوارتدعترکی دید دکر كنروا ھه كيرواتعه رد ر مط نالوا

 تک تنرزاو ردرلعفاو هدر وصرمک | بدندهمعورب نوص RE شعنلا تائب هنىحواو نوهغیدلوا

 هلا هزمه بفذح رد تخل ید كنروته رولو اه اک ندکلف یدورولوا كعد تاکید كنروا تدخر وا هتسانعم|

 ردهراتس ةعيس واب ته رد دعس لالا مانتفهو ناواتفخ ردهژارس هک اوکهسا |تعفهو هس اتفه

. : : ۳ 
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 هبو ال هکر د هن کرب همتشد ر هدلوةربو ئداردنکتسا سلح ردیدا ےکحرپ شضهبلادنعور ديم“ مالالا هل عرب مغ

 ردمالساا هلعوانش لع ی سد زدایرب ردا مدار ا دک ادو خرا ناار ااا

 ردهسدنچو تک دو ناسدت هبضابر مولع یدیا 2 : 2 هدنرلم رشناد یرل:ه> تنطلسو نتمکسنونخ تو

ERSکردین ام سمر د ید روز دنرل,لاعرتا  Eیی چوار دتمکحو دا دعا د ردك  

 زومرب رای سفره ن تسمره رد وسنماک ایکو نط یدیا تو فو داف هکر دلوا سو لق ساد رک اش

 دکوب یزاعوب رعرهردهدزاعوب نداری هډه رګ نون هرصد رهشو ر دیدآ رومشمرهشرب هدنزوزویش

 هدنرو س رس نیزه یدنلوارکذ کوس لس رهو رد هنسانعم دةم حار ومف زو ذرت هره ردوسنم

 یرکب هد کتا هکر دهدنهراه لصتم هر هرم یازنام ی غدر یک ی زاوآروناج یت ګر ردهنسانعم سهزاژآ ۱

 ردنا درع نددادعا بنای هدنزو یا وار رازه ردهدنرک د هحوتفمیاه لوا با ردذتسم ید اکو تغلز برج

 الاح ردیدآ نویرا ی درد ندشووا یدلدرتو راد تیادنعهدس رعردسا یئنوذ لاو رون د فلا هدس رع

 هعلجر ندشافاض نا ءارخ رل ساق یان بس ار اه یدناوارکذد تاعف لب ی اخد كتو وای ديل درنو زار دراز ۳۷

 نلسدتالرزوا یه رد ەدىك رز ههدنانواو اعم ردد زرع ندنع و ییبحس باس هل سز اف یاد نسر ازهر رازه ردیدآ
 یزمرثرادقهریو عالضالا ثاشهورودمیفالغ كن رل هنادو لئامهرب ودت قروورمشک یرللادور دق عارزرب دنا
 هل رابشعای ههربشک بش نیتسارازب هردسداو راحهد هعدارو هملاترولوا نل ق ینهحاروردق لدرتوهادسییم کو

 كو یک نرواو ها قآ 7 یلدا ازهوناشحرازه ر دما تار لات ناشفارازه خر واز کا
 اوآ ارازه رازه رووا لامعتسا هدهدنعدود رازهو ردرازه .عجیادوذش هدنز هدنزو ناراهب نارازه ردتاسیرلکدید حال

 رد ذو ییسر اف یاب مسکرسدزاز زهردیدآ هعلقرب هدناسارح باب مضر رازه هرو .دتیلدنعهدن رعرد لب اوآرازهو

 | مثهانراز سس دقوا نارا نالی دیکر ردن دنعو نم, قآ هکر زدباناس هلال فو ردیدآ تاسرب ییاود

 ۱ هتان دن عزا جارار چر اتن 1نا اراوط هکر د هنسن نانلوازبعتربا قرق یورآزه ازهردندنراجسا مظعا
 ارك ۱ كناسنا هکرذتلع نانلوا بیعت ناطربسهدس رع هعشج رازهردهنسانعم ناشقارا ازه ناش رازه ووا
 یکی رافابا کنی هدنفا ارطاوقتمرق قنار دین را هلایرغا ر د شیش یدو یرک درب یک قددفر دیار :وهطهدنسهخزا
 رود تیلدنع هدس رع رد لم ناتسد رازدو ناتسادرا اره رد هنیسانعم یورازه هناحرا: اخرازه رولوا یررمط

 ررد چد هراز هرولوا ساپ ن درا هکر دیسهقوش ناشر ورد حهرازد را اره ردهنتسانعمناشخارازه ناشخرازه ناشخرازه

 هذنسفرتو یمراف دال ضفلا یوم تغلو لاهرتسکز هازهرد میصف لوظ اره اره هابرابتعا بک اوکرولوا باک ندا

 تڪ ر هوا یر نونقلاحلرکسع ېد ةر دروا هلی رطت تش ٥ دو مهر ریز چەنی رکا نش دروطاسم

 زدنف هللاد نوکتاز خف دره ِ رد رد هننف عج هکر هکر د هوس یا امنت هد هغالازنکو ر دحور شم هل رس انعم یرانارط او

 همودار دیس هباښز دن هکر د هنسانعمزټ س دب دنج هلي راف فاک مش ت دند زم زهردندهودا یمهیاخر دیدآروناج یراکدید

 لومدننزو ناحسح نازرد یهو اجزا وه وزه رد هغ نامزرههدنزز نامرد نامه ناف رد ردید

 ج رخو ردلخنانلوا عضو دوشنز اونا ذکر دیفدا هد زو هن رخ هت زه روت د ناسا هدد رعرد هنسانعمنایز ازو
 مادمو لصتمو هتسوتو زدنرابع ندنسه"سع زور كلدالواو لاتع کرد هقفتو زد ةن ادم هشت

 لیاورج هن امم یجاو باو ودهنیماتممنویزو تشلبو مز لازهردهدنرک د هموم یا فا بان رد هنسانعم

 اهلصتم هیسد افیاز ناب یحش فکس روناواریبعتلاصیوا )مت اے هر بولا دز سرخ کدوم دهدەب هسک

 هکرونند هشیدقبرآ هدنزوراسفا راهز هر دهدنرگ ذ هحوتقمیاهلرا بابر دامس یغا جواد دنا کیا کرده داکتر

 تدالحورد هنس انعم عومطموب وحوهدن ددشد هدنزوزاقفرب ره « ره هه .فلعو یک کرد هقدالرقر دندنراتلع تآ ۱

 مود م ر ره هدښرو رب زکر ب وه زه ردهدنرب د هماوصم یاهینات بان وول هد هنشانتعم اشو اچو تسحو

 هرس د ا یغلزکس هدحو تقم ںابز هکر ده دن راه لصتمه هل مهم نسناس یحشروقط زد هنسانعم

 وح د وتسه وته لر شال ر ةننسنیكچ رکو رک ه رزوازاوط تدروآندقوبحو زاسردو رظرب هدنلکش لاوحهدزو

 رونلوا رهبعت یک ینیدلوا هکردهنسانعم جو قحو تسارو یرغوطدلبسنواوو رونب د هنکدرکع هومههدننزو
 ناردناص» رد هاشداانهدنزونابومحم نادوتسه ر دهنسانعم فرتعمو رقمو رونلوا قالطاهدهباشاتقدشح |اتفرقحنو

 ادى الورك دزو چدن هتسه زدن زاد ادم لو نارطق کر دنا ذآ وا هاشداب کرد نالہ رنا

 ؛هتسن نالواراو هکر دهتسانعیاراوهدزو یسم یسه يسد ردیلد اقممودعمهکردهنسانعهدوح ودها هصصختءاهو



vr ° 

 0 روما داشو صصخقو نيعڏ هدنسعل دنزابو دیر هدنبرو رم مرد ھ رنره زرد یدلبا یبذصت د هد اب ۹۹ رادناهحو

 | نیعت یقین اطوو ناوم كنالفالثم ردهنمانعم صیصخو نیمتوردکع 5 دنیعد تحاص نت رد هنشانعم

 ۱ ینروا هرس و ردهتسانعم رداوعیص" هدننزوورسورهرون .دمدرکرنرهارنالف تام هدر لزج هر د م دادا

 نانلوا عضو لیلعو ضر مم هکر دهنسانعم ناتسراعب هدنزورک هناسفا هل اهر وظن هکناوزه ه ردهنسانعم برضو

 ]| هد کک شاو تب , و ةعورد هنسانعم هک ناورههدنزو هناورپ هناورهراریدءافشلار ادهدرن رعرو دی دن اتسرامر ترا

 قیرانراف ید زدل وات ات یاو هللوهجواووار ت مول مووره ردیدآ خاظروردهنسانعم تسداو

 دودیهآ نرایمر مونرو موج موزه در ور ور حم ورمننح - مانهدنزو مر وره رار هیتدانوطتر زر هکر د هنادیراک دید

 1 رود هنسهصول مصوص هلا هلو هم کرس لهوره لهوره ردرهش یراکدید عدرب الا هدب دنع راضعب ردنابز رهشمانو

 | هی هنسیدب یراکدب دنر ناوسن هقث اطةصاخو ردهنسانعمرویزو شدار اون وک رو دیاطمهدنزو تتن رز تعهره
 | هدندنع رلاضدو هملاع یسح دیهدندنع راض راضع» ردقرونوتلاهک رز جاد فسا همرس هنوک که سو انحرانود هکرونپ د

 هکروسد هيه دابر نادند هدننزورابغا رازه ھار درا هطقن نالنوقناشنرزهی راز ويا عاج ند همرس هکر دضراع لاخ

 کیو یه نوا ید هدناستا ربو تاوطضا هدکعع رولزا هدرلد E لوازم ددیترآ |

gE EEنارو بو ک هل نع لدورعم یابو ردهنسانعم نج ولرو دیا ردلع افمم ا مردی دک  

 اا هزاوآ تیهمو فرو ازددت نی ره رده رانعم یلغاط هل يغري بون روق قلتواو ومر وکه برک یی هنسنریو

 ]| هدس . رعو رارزءاح نوهلکس :ارلن اب وخ دکردهلکرب رهز دهدنرک:دهزو کمی اھا ناب یکیزاوآ عابسروند

 کد اکو در یناشا هنسنر ورد متسانعم کو دو لکو دم ین هادی ےک راس 5 اره رار د یخ دهب یدکور دچا یراورب

 كابه دنتزو سارک ساره ساره ردذو رد هلکع د تاره ردا رهسربهدناسا ارش له فتو رولوا هباکحندنزاو !نالوارهاظ

 ۱ یندهدزلح وترو سار دو رد رش عتود کر کرد هنسانعم ورود یو سرترد هنسانعمناملک بن دیار ھر د هنسانعم

 روواکس ا لعدن د ندیسارهسارهو رونلوا رعت هل اهمرت اف ندن ۲ .دکردهنسانعم تالابملا رونلوا لامعتسا|

 قورا هصاحو روس دوم ۲ یحهدودرودق هاظم لنس ته هشا هر و نایک ھر ونام ناکدنساره

 وح درادچ ەد رعر)»دییکب وکرواراروناج هک اراز دا تصن هرچا تاعور نمو ناتس وو غا مرو دەب هنن یریلک د ید

 ۱ متر کیت [هکردهنسانعماوّشسب :هدسوج باب مفوار نوکسدبرهردهنسانعم ك ایا مهوو كملکلب ندیساره ۵

 3 *د تم 15 اهن د نعرا ضرر ده د لزم سودق بیو كررت دار اصنر دبا تموکح لصفو یایضاع ءدنزانب ام تولوا

 0 EP ردچم |هاشدانرپ ندنراهاش انموروردیدآ دعمر هد ی دقه فا مسکوارنوکس لقره لفره دونلواقالطا

 ِ نوکسوارعف دنره دره ردسور هروب نم تغلوراد ددا قالطارصمق ۳ :رکصی دیا صوص لع هنب راه اشداد عوریلطما

 ۱ ندنسذج تاب وح هل ااو ضوار توکم لورد نمرو تیک ن دنر الصاردپدآ ےظع :ز متر هدنسنح او ناحرج هلن ون

 ع ر رد لع نانلوارتعت هلروهندنعو قچروب نکارار دیاری سقت هلناقحرول هجرک ی د لعو رار د خد كل مر دملعرب

 ردکیدا توسبنم هش > رهشتاره لاواز مسکو ار خف یوره ردیفر ع لور ه هلروهورارر دہ .هزوکر |یتدسو هدررابد |
 یره ه یدنلوا زکد هدهحاسد که روناو قالطایورههنعور ر دعوت یدی هک دنسراف ایزور دنو چچا تب سنا

 هن هش تاره هلتعسن ءاه هو ره ردهنسانعم یره هدنزوو رغ و ره ږ دیر کید مان لس رهشتاره هلاررمسک |

 ]| یاهتلات بانر لوا قالظا هده یراق هشحافو رو د هب هق.| صلاخو جارو ردمنسانعم صوصحو بوسنم

 ۱ ابو فوخو و قروقطأدیدشنار زا ره ردهنسانعم همقلاف ندنرب هلم دوو ناماکباد ره رد هد نرڪڪڏ هم وجم

 ۱ ارنوکسكنب ره ره یک یزاو ارواح یر ارد هدهزاوآ بمهموردهنسبانعم ی لوا ناش خر دو قماردلبوردهنسانعم
 جاب هدناورولوایلهزوق یلهرکتک هدنسهیترتم هدنس هرآر انک اهدنماناراهب ردتابن ع ونرب لنک اس نونواب خفو
 هج ق اينو زدغامدلالتخانروم Toe تلاس لواج ردراو یرلناد هدنلکش یادغدهزانهناد

 ردهسانعمنیقشاشو لاردا نو قجاهلیسر اف فاکو اردو لره ردملاع یلیوا هلو ات نکلراردباناس هلاقومارف
 نعره رونلواقالطا هب هنعللا هيلعن اط شور دد تمور نخور شا هم ا نم رھا ارن وكسب سامره سامرج

 ردندآ هتشرفرب ورډ نیم لک باوا کیو كع ازغس نوک لواردیدآن روک لوا ند هيم شرو نش لء ےضوار ن وک
 نامه نبا مانور د يج | لنت زدلب یرتشهور د قلعت ماک | یح ظا و تدشع لاصمورومانالوابابعودو هدنمودیهمول

 فوک هبنشهوردهنسانعم :سعره ءره هالادو ازنوکس یتیم یاب یاب یا دوو

 شپ رداهدنداقتعانانانوبو رد هنسانعم نمره دلم مضوارنوکس نمره ردةلعتم هب رداد یزتشم هکر دمعما
 ر
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 هوره شاد ته هشت سا ایی

 س



 هحوهم یاه لوا باعر دلم یی اکو تفلحوا ۳7 .هدنابکیا کرد هدنمراه لصتمه هل مهم یاوناس ی یا

 نانلوارسعت هحولدو ردهزنم5و مقا ارختسا مالو لکه د هد رع ردنا هدانا یساتعمدارفا مو ع هکر د« رره TOT د

 کرد هی اهطنمد بلک ايلا یب و را ؛ بوس ندنادغد هلغلوارمضم وات رت هدنغلارا یادخند هکر دهسا هح

 دیدشست رد هان ادرار کن شیت ورق هرات رعوردهنسانعمیعلقو ی دیاردلعاف مساندندرک

 ی هک رب د هر هریک شموکونوتلاوردیعو لیاکی لضفار دوراد فور عم هکر دهلیلههدننزو اف هلا

 علاط دہعسو کپت هدننزو تا اره تاره یکی زاوآ عابسو دعررد هن انعم هزارآ بره مو خرو وزار دیاراوتسا

 هدننزو سالار ساھ د نماره رردا مهر هرزوا دالد لج هلنهجاوھ لادتعارد رهش فو رعمهدناسارشوروم دهر هنسک

 لنکید لطم راضعرو ر دک انکی دنانلوا ببعت ود راضع» راب دابا فالتخ هدنتقیقحكنو ردحباغآ لنکیدرب
 ردصم مسا ندندیسارهو ردیانا وید رولوا یر یکی ینردرصش یلنکی درب یحاصسوماةویدیدرون ددحاعا

 1 ارسک ندسارهو هسارهو ناکدنساره ردن ودندووخ ردهنسانعم كلكن د ندسارههنسانعم كل رولوا

 قکرقشف هس , دکرب کراکد و کوهدس رعو و TS قو قعصوق هدننزوشاول شاره رد>ار

 تهامو تقف هدنزو دار دما داره ردتغل ید شرارهدل ارةدایزهدلوایانعموردهنسانعد ل مرد کو دو ۱

 | هغدعدیو لی و رد هثسانعم هرورشلاب ديالو هتسلا هنر هو هس اره ردوهوه یل نام هکردهنسانعم

 تسامهط هلا هد>ومیاب سای ره ردهتسانعم راددو رهاظو ر دوشلواادا هللا لاح لک لع هدس رع زودهنسانعط

 رولوا قالطا هنارايسع و ەدننزو نام تذهل يسرا یاب نابسان ره. ره روس دهسرب ره كن هعبس تارا دننزو

 هد زو ناحیه ناح ناره ردلباقم تذکر دهنسانعم قدصو یرغ حوطو كرك هدنزوزوم لا ةانشمیات زوره ۱

 ۱ لوا روغارس ینکدرکچ بو باودهدراغاط کردن اہ مادا یار دیم ا یهو کمادا ع وتر هدب رغم لها تغل

 عفاتهنس ر ۹1 لد ردعایو یریکدید نارا تیز هد لر اب ىغا یکی ادا بوش راک

 قلناقسرفو قلناشفردو نزا همرافو شروم شراو ردندناسق عاسا ِ ح ره ردرنوم هدعاج تد وقتو

 واح هدرز هماع ردندنعاواهب و دکردهب وج درز مسا انار خف در دره "دره رولوا هدرا هکر رعمو هدنسلح نفلاتمردهنسانعم

 همسوو ردهنسانعم لصتمو همه هدا زو هزومرس هارد سا را یخ راس نر رعررید ۱

 ۱ هد هنلوکوص تعفنم فور دهنسانعمهدو دو ثبع کر دشف هزرههدشزوزرزرهرونلوا قالطاهراک ذداوداروانالوا |
 اعطق ل امین دلروغوا هکر "دەرس ك شالوا دردهزرهر د هنسکی اب وس یو هوانو قاشکی یاردهزره روند

 ازا جرد هنسانعم ل مروا كبو کند الرد رضاح یهن ند ند ال یالمر د موا عم هزر ه یالم هزره هیلو اراب هشدازب

 هابوسزومب هنالوضف شو لاو هل مالک ماخ یالمهزرهدلذغلوال امهتساهدکبوسل اطالو عدو هطاخمو هل ۱

 و دهجاعالع روا هناس تعهد هرز مر سس ره رم رهرد هتسانعمتئاعا اودادماهدنزو دیزرادررهر دز رهرواوادارباهدنءو وم

 ردهدنس هنا لزداب تردنانلواریبعت شعن هکر دز داب حوا نانلوارهسعت ش * منت اش هدتبنح یاعش بطق رت د هسره

 ردهعست لالفا و انآردناویحو ت تاو داج هکردهثلث دلاوم ۰ عوبهسره رر درکددب هدنکرت رت هنعوج

 کرده ها همه نیش ا تفوارنوکس هر هشر ۹ ردراشلوا نوکتمندنجاودزار دهمزرارصانع کد با هدر تاقا |

 ده ور دور دن هو یادش کدام واعر د نکا سما لیح هد رعردسواقشمرص ۳

 هد رعردنانیر دیذهعصرامهدمکرت هکر درب سس عسا هد هدننزو نوير وخ توبلوفره ديده اس

 ۵ ر ھر د ءور ن دیر ءان دنه هد نوت هدننزو سوردنسهلفاق سولخره ردکلهم فهل هک ی س هح اررار بد لا ما

 ماعطهدنا کروند هکلوح شاطهدنزو هراوهکه زاکره یدید رد هنعصرق 5 راضهدواسلخ وارا ظ عد فور اربد

 راضعدو ران دالا نیمعت ڌ رلرقوایناولحراضعد ردد] آرب ند-ال ؟یاولح هدساورروردنازب اول هد اوخرررروشی |

 هر هروناوآقالطا هراکر ه هد هب هنسک نیا طالتخأ هشدارهور دف ظنانلوا حط مامط هدف قلطمکراپدید

 قلاحوف هړ زو مرت مره رد هنسانعم یدباولصتمو هشیمهورد هتسانعماعطقو نامز جد ت ةو جهل رزاق ف اک

 هکر ههدنن زویهکهکو ییهمر ,ممرهردندآیان و هاشداب نور دید آ هعاقرب هدن دود رصمد)-* مضنامره ردهنسانعم

 یر یا ترد.سهمو تنعامو تابخورد هنسانعم«سدو دو جو کم دزو توارف نو تور غ ردکعد

 ۱ یی ده رع لنح اغادوع هلا همهم هکر هور هر رد هغاوا هدن دق ماةتناو عو ط توادعو نکهدملقو

 اھ رد د داغ كات تفت لوراردا ینو طمراقوق یکی اعا دوع هنسدورولوا لئامهبورأاص کنزو

 تاطلس بادآ ریمغم ماندانآ همثوعنملوا لاهم هکردناٌکرب لواو تم لنهرف نوت مسکو ار کو

 سس



1 ۸ 
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 E | تااردهنسانعم قیفروشادلو هدشروهاشدانهارحاه ماه یدغلوا نام و فشک یی. داوا هدالسزهن کل یدا هاشداب

 مانع افو قمقلاف نتساح ربرديهآلعف ندنساحر کرد مو زبخرب هدرا ىۈل هدنزوزرفان لرصاه رده ناز

 : Ne حطسموزودهدنزورادمان زاومآه ردیف نوم اه بم مض یماهردهنسانعم

 هنسانعم هب وتسمضرارون ده ارصراومهوزودهدنزونوراه نوماهردهنسانعمراوماه هراوماه ردونسانعم

 قحراغطهدنزوناىماع نامماه نایماه ردهنسانعم كن دو كندو نارو هتشکر مهد زو اع یاه جاه رار د عاق هدب رع

 تعال مو تاو الکی هد یپنورمالرکهنسانعمهتیلارددیک اتو هسنن «لکه دشزوناع ناهرد هتسانعمناسهو

 نیش ہد اہل یولپ هدنزوناک فاه هنسانعم لواتااحو لواّرمت رولرا ضرحوكتن ره ةاداونوسلوا هله

OEEعانت او تما لا هجم یشوواو مش شواهردهنم انعمد زوو رووا نشانو درضاح  

 زرب د نواه ند هدمکرت هلا واو 25 نواه رده دانعم شواهتشوآ هر دیس هجرت سدنمو قاعتمور د هن سنان عم

 ۱ دنزابودنزهباواورسکوروناواهباکن دندو هعم عضوم لار اتوردفر ظیراکدلد |ییصسو دادن الر اط عر ووز عم

 نواهلراسطوكرارایصسا نوک ن واھ ردیدا لوا تقو ن دت دابع سچ تافوانالوا یسهدادرارف تشدرزهدننغل
 ردهنانعم یاو یاه یاهرزلواهاکندهنسک ناع ون بحاصو عاجو رونلواقالطا هدر یجت موردهنسکی کود |[

 هنعکو ی یاههنعگردنرطو رورس لها ةماكنه هکردنلناقم یاهاناه یوهآاهردام لهاهحووروش یاهاباه

 هعدءدیبو توكو ردهتسانعمهتسلا و دالو حالعال وراجاب رد ففحهنآ ره هند اهو هاه ردی وه

 هکرد هنسانعم یاهاباهوردهدنرب كياچ هک احو زتازتر دایهتو كی رق غلام یاهیاهروئلوا لامعتساهدنعقوم

 كيرتو لہھت هغلاسما داور دهباک ندنراړ ل غلغو هط اش یمو رع نااون درظوافصبانرا یوهیاهیدنلوارک د

 ردەدنرك ذهحوتهمیاهلوآ نار دله سم یفآیدیهدن اب یی هکر د هدن#-راه لص تمه هدحوم یان ناس ین رولو رولوا

 هکردهتخت یرلکد ادا عبعتوکر ؟روس را ضک | هدننزودکآ دهید همان مرزا يه سانهد زو لارت لایه
 كمه ردهنسانعمك زار از نارعهنالواهدهرابهدنزوربخ ربه ريه ردّدعلهدرلمنس رافیاب ررذاراومهیال ات ەل

 نوفا نومنه راریدهنکدرکح نسززوراع لهحولاهدننزودیسر دره دیه .ATE یسهآ لاهدننزو

 هکردهتسانعم رازی هدنتفل دنزابوذنز به ردهدنز د هروسکم یاهقآت بارد هنسانعمنویفاوقابرتهدنزز

 هزر :*ویعیوا ندوة رواه درب .رع لادیدشتواهتفو رده لا قموتو مک نتش *ادکردیمالعفندنتشاذک

 یغلج واهدح وتعم باب ار هکردهدنچس راه لص تم ەر ر یب راق یان نابن وا ر روس دهدهنسمک هو مكت الآولڅم

 ن ناوسه تویبهرد هتسان عم ناجا هوكي راو ناف نالوا هدر اب هدنزوررشربه "هود هنسانعم موقع لایه ا ھر دلم
 هحوتقم یاهلواںا ززا چشم یغل یدیهدنابیکدا هکر ردهدنراش لصتم هعج نام یحدرد رد هنسانعهرول م

 هدتسمز كششرویک نوتسو قاردوقارنم ردهنسانعم قعوطیرغوطو شر عوطیبهنسنرب عيث يه ردهدنزک د
 لار دیا ارهشرت :هدننکلمًاطخ هدشنزوروازم رواعه رواده ردتغل هدر دراف نور سم ها رک

 رامنمزاو ورخ هکر دما تسع رب هد زودشس دنع .دنعه ردهنسانعم فانا تعاج وهو کو ردفر اعتمهلل امو نسخ

 لعف ملکتما ندنداد E OS TE مهدي هدننغل در زابودنز ر هدزو مهس هاو و مه ردتاہنی راک دید یرادخ

 دنزابو ثزهدترو دمشک هل وه یان درعه یه ردهشنانعم رر و ید مھ ددم رد هلسانعم ك مرو ندا دردءراضم

 ۱ وزا نیاهدنزورقف رجه رد هیتلر /وندادرد رضاح صاب طاع عج ند ناد کرد هښسانعم دیه د هدنتفل

 یاهقات بابیداب ار تفربا دنک آہ دما دفن علق هدراوزس هد لالخ یمرع هنفر طناربابآ ارهسردهداکن ب

 ۱ هب هلم هم لاد ناب یتبرد هنسانعم صلاخو هدب زوردهنسانعم وكتودنخو ولا هد زور زکربعه ؛ردهدنرک د هموع دهموجصم

 ]| هدننزوهندن هده ردهدنرگد د هحوتقم یاهلوانا رر اچ شم یداکو تغل ۳ هدناب کما | هکر دهد نچ تراه لصتنم

 1 راثا هدتزونأمرد نآ نآمده ردعفات هننلعناعرب گوارش وهم ویر "دید یک هودی هک هکر درعیما اد ۳

 ۱ ندراتخاو حج و ی یدنکیرغ یش هصالخ کا فرض هرز یدنکی خر کردم

 یابولاد نوکس یده ردهنسانعمخده كنده ردت ا رق هکر دهنسانعم نخ نسا هد شرو و نن جدهردت ربع[

 1 [ هم هکرون .دهناوبح ابراجلوایدههدمس . رعو ردزیک |نالوا لصاغ هل وص رومغد هکر دهن انعمهغد لات

 درد :ناودمهماع ر دنایدرن 2 یانە زهدننروهس re هاو قو نزا قانات ر قب همرکم

 1 هموم هه یاهیاث تاب تایر در نالو رو ماعطالادعب هبات هکردمسارک شدد نادند دده رو د قمه د کرت

 ۱ ات رد ساب هم تسردو مو یس لاک هدهردهدب هدهردهدنرک د
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 لر ز تاک هللاد م کخداه ردت :رابعندهلک لمعتسمهدهلع وضوم ږد هلتسانعم ته خساه غیاه ردملباقم

 او دنت هشیمههدناب ابن لوا هکرونلوا تیاورودیمس ناب ابری هدناتسکرت شوورداه ردیدآ سرب ندنهسقرپ رک

 گروپ ا و دیک دابا .لوا شرور د حارب ندراحاسهدتفورپراتآ اںول 1 نلیفو یهود هک وشر اراک ور

 ود شوهرداهش یر او رب تر تو هو رطرب یرب ره هرات لوانوتیجآ ۱

 اله لاله هدنعم یی دلوا کرب رهندنر اک ی یخ د یوو بوی لود یعالاتیق اعراب دل شر هغمارا خرب یر تر دیاادنودابرف |

 یروداه رثذ دلدا هست لب شد ورداه هناناس .لواه :رعصت دن ای دلدا قد ىلا اوج ا نولو تمالسیسب ربقحاراب دلو

 هد هنسهشئ اط ییزو رد یروداه عجب نابروداهرارولوا مری موز سزول هدب اغردرا خاد فنصرب هدنزو یروهال
 ردشاط ع ولرب رویا یداه راردبا هخرالا هلاشابرود راشواح هک ,!ماحدزاهدارزوونطالسر# کرو د | ۱

 رد هنسنانع,یعلیار ارقو مار اوود هنسانعمیکب دیاتلالد هلو یرغوطهدبس رعو مروا كبو کەر . هنسکن دیا ناتتما |

1 

 :نوتساوا بار اطقلرکو نو ساوا هناا لرکر دهنسانعمش سرد یدراوهرص ۱ راویسانعم ز زکسهدتنزو رامراه

 نوس هک درک ةریهمكناناویح ۲ ردهنسانعم ندرکدنویب ۲ زود هنری رهاوح یک ل علوو خا ةصاخو

 لو ٩ رد هنسانعم كندو كندو خو نیقشاش ن رددنسانعم هروذاعوهلضفق ولطم 3 رولو ار عت ےک کود

 قردنورب لضا شاد نامر وزو هنر الوبهود بود شین ایم نفعته مس تاش و5 ۷ رد هنسانعمهناویدو

 یکی هدنسهفراو رولوا یرلقابا ردقلا هدر هدنزو ابراج ابراهردهدنلزنم ىە ر ۷ "ردترابعندو الو هلا ۱

 ندیراه ردردصملصاح ندندنزاه نتراه ی دخل هد بو دمجمیاز رردامسفت لو ار طراضعت یاب و ردراو ۱

 هدهطارب هدنس هنروازکدر دیش ام واكب هنسکمانسوردناهدننزوو دام ۈراھ ردە ام كدا ھ امور کز كم وکوا

 نوک كززوا یرغوط هنغشیاش 1 نداق یرب د سوز دنا ی دیار اق ابش 0 نوچ! تمالعرلهصکیدیاهنک اس

 هرانعت یدتغاط یشت آب وقیحراکز ور دیدشربهاک ان نکرولک بوزوا سوردنا هل ها رب یدباراردیا تاع الم |

 ۱ تور ام هکراد رد هتشرف روپ شم هدننزو تورام توراه یدلوا الهو قرغ ولا هر کد لر همانا بآ ارطضا هفرطره |

 | هتنسکر  ردروطسم هدناسلا میظعنآر یر هصردراد عمو بواصم نوکتر سهرجهاجرب هدننسهعلخ لدابرپ ارب هلا ۱

 ۱ نفتوزاه ردلکد یراق رددها هروبه تغلو رار د رردیا مل عت هتسابا ساغلا یی عت رھ ںوراو هنر اک ۃ اج لوا

 ۱ ترحوزجو ردهنسانعمدص فو بقنو ردمالسلا امهلع یسومترضحرسک جا یورو یوم ۱

 رد هنسانم قلواهدنامورفو اعندموراهرد هباک ندرت نو درک هناتسا نوراهر د معا ید تغلور واک هنسانعم |

 | تٌزو دوانو هلسرافیاززاهرارب رد رولنالحراپ دنه رد هنسکی ع دیار طنز راک و یجب کر رنو رک کا ۱

 ارد دنسانعمراه وراه ردهننانعم نابهمولملدورتقحو رد هتسانعمهمسورصخهو هتشکر سور د هنسانعم تشلبو ۱

 ۱ | ندیز اه رد هنسانغمزاه هزاه هژاه ردهنس انعمقلوا نادرکر سورن ومرشاشوقعشاشهدننزو ندیسوااب ندسوراه ۱

 | رکیدو زین هدنزو سام ساه ماه زواک دن ازم نتسرکتو ققابو ردهنسانعم نتس رکو قلعا هدنزو ندیشاب ۱

 | فیض وتوت ريدا نفح سارهو رونلوا رییعت+لبا یت دوهدندن [هدمکی تر دیفدا یماضیاهدمس رعاکر دهنسانعمآ

 نالوا ارغآهدنتاسل هار خفو فاکن وک سرک اه اهردهتسانعمهطروع هدننغادنز ابو دنز هدزولاب لاه سانس ۱

 رنک مش یزوسی هب دونلوا ریبعت تلد هدیکیتونکلا هدس رع رکح تخ ز هدادا فور هکر دهن سک |

 | لوک اھ اه ردهنسانعم هرک اهلمال هلک اهر ون د هدنلتهدسرافراربد لب ۳ اهدس رعردهنسکیلد وسقر هلو ط |

 رافلا سوك لاهلا بارتهدس رع ردندتابجب لج ردوراد یرلکدیدقوا نایب Fate وم جهد زل اوغاش ۱
 تحارو رار هو ردراغص هداف کرد لیه مساهدننزو لام لاح لاه رونلواقالطا ضمب !عنرزهدنس تعنصلهاروُرد|

 یا هدرو هل ال اه رونلوا بضنهنق ررط یکی | كنا دهی ان واناکوحو نوط هک راریدهر الیم لواورد هنسانعم|

 ۰ | تاددو ناک نتفو دسغمور دا تلالد+ زومخدات داع هر دةلضام ناد :روگ یکه قلح هدنفار طاهصک ی ضدك يآ کز دىلغا | ۱

 ۱ ندمصص ءاه لا لاههدانعمب رد هنسانعمش لورا ارةتبباژ مارآو تارو د هنسانعم نولو كنروردهتسانعم |

 / تيرشوردهنسانعماتمهوربضتهدنز لاماب لاهام لاهامراس یکلبنق روش .دهشوطوا هشیمژ ماچ یلغابورولوا بک

 روم املا حرص یادی یریزو كنوعرفوردمالسلا هيلع هر غامنهدننزوناماد ناما ناياھر دەپ انا

 اوا قالطاهدهن الو نعردماشتبالو ےسا هدننزوروآ مان رواماه ردسراف زبعو یمک ای دتغلول ل ید شل وا

 ۱ اهدنا یسانا نیاعكهاش سواکیک هکر دن الورب هدنباورریو رد ماش تدالو مان هداوقرب ردع ن٤ تیالو سا ناروآماه ۱
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 ه دنماکنه عجوو درد هکرولوا ینفح یاوورد هنسانعمم وکیماروا ع وکیماروردہاغ رض هکودهنسانعموا هدننزویم 1
 زکر دهنسانغم ضعادزو رون_دهلکقآ قلطم هدنزو رضمقدلاهثلش میان رایو ر واکه نسانعمرادهمورولوا دنابز

 | بش اغ هدنزوادس ادیو ردروهشم لا که دننزو دیز دیو ر دتغل هددانا مسکو نوساوا یلکرصمو ییلکناونلرکواسز ||
 ادبتورهاظوروُس د هر هنسن شات 1 هرمشطو عداضو نورو ردهتسانعم صقانو كل سکحاوردهنسانعم دوقفمو

 ردهنسانعم یلواهدندبق ریسدتو خالعو قمهرآهراج هبا نوکس ندو رد هنسانعمانعو خرو ماودردورد هنسانععم

 نیس او ردهنسانعم یوا نئ اغو كغ هدننزو ندیدرکخ ندید رد هنسانعمیوح هراج هدننز ەدىم هدو

 هن زولری بویلوا قاس هکرد هتسانعم حاطس هبا نوکس هرو رد هنسانعمقمهر آحالعوهراچورد هنساتعم ضیقنتو
 یک قشمزصو قنقرون د خذها نانلوا عفردلب وچول اره ندننمزو یکرایخوزویر او نو اهر دتا نالوا طسدنم

 لک هد رعو نونسلژا هلامآ رکو هما دعا لرکر دهنسانعم قلوارفظم هرزوادایمو یاو تصرفهدننزو لمم ليو
 یلیواوو هالیو هدتبیصمو ه دنتلاحو رونلوا ل امعتسا هدنعووم بضغو مشخو هدنماقهمسحتو سوسفاوردنا ذع
 ردیدنه ظفل هغانو ردحورشم هل هغان هدالضفلا دیوم هل اف كنا دور دید آهردرپ هدعهحورد هنساتعم الهو رار د
 كعادود تدوا یهرقت تغل ناب ر اروم د هره هد رعروت دهن هنسننادلوا ځل مو نام تتیو بوسعواف هس رب یر

 ار روشکم واوقات نارد هنس انعم سو ر عون لک« ال وهحواووا ےض وو زر دیاری قت هلا هح وانو هرقن نالوا هدنسهبروا

 هب هنسن نالوا یلتصوفعو هرکک ی معطورد هنسانعم دوقة مو ن اغورد هتسانعم لیلقوژآهدننزودرس دیو رد هدنرک د

 رەكە للو هى ابو زرد مک دیو هج هدر لج همد م هديا هراچ هنردهنسانعم حالعوهراجو یکیتومقرانوژز امرون د

 | هل>وتفهنونو لوه یاب كنادبو یدناوارک ذهکرد هنساتعما دیو هدننزواهم ادو رد اما باکره دن داقتعادنه

 زدنوق زدند هرو دا یسهاخر دیدآروناجنانلواربعتز دنوقر درتسدسب یلصا رتس دیو یدنلوارک ذدکردهنسانعمكنادیو
 یزح هراحهدنز وهدیدهدیو ردهنسانعمقل زاهدندمه رد دو حالعو قمهر [هزاحهدنزون دیدندیوردفو رعهی-هراح
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 مهو نهدوود هنسکنالوا یس هظفاح توفر ور تر د هنسانعم رز اوطهحهدنزوریم رو ردهنسانعمهاوذحالعو

 لء یو قجاهالوه یاو ردیدآ هب رقر هدنساضق لس دراورواکه نسانعمدارذو هح ونو هلانورد هنسانعملارداو

 | دراورداذراردبمانهدشنزو فارمس تفاریو روس دهب هنسک ی ح اصهظفاح توقهدننزواریک اریورد هنسانعم نقشاشو
 | یاب ژیوراری دم هدیدنهر دنا دز مکی دنب اربنعتریک هکر دیعساکرترک !هدننزو حربا حربو ردربمغیمرب هک عز نایسراف
 | شیر نشزوو هبلواشوشغمو طولخ لا دنس يريغ هکر دهتسان عم فرصو صااخو نم هلیسر اف یازو لوه
 ضح هکردهنسانعم ژدو هالوه یاب هژرو ردزیو عج هلیسراف فاک ناک یوردهنسانعم تهازنو سدقت هدنزو
 سنعگیوردهنس انعم صوصاتا لغو هع وصور و دهب هسکش ععتمو نصل هدتقا دصاز اور دنصل از فرصو
 یقشاعمانهدننزو نسک سدو رود هد کم | دحاو ذج نور آیت هنس شو شغمو طلتحتور ددنس اتعمهزمک ابو ابو

 للصا هشیو ردیعسا یر دينار نالوا بایسارفارالاسهی-و ردهنسانعم نیو هسیو ردفورعمیرلهصقردنیمار
 شخسودورد هنسانعم شم الوطو شار اص هکر ددا مو هدننزو هدد هد تدور د هنسانعم قاتحو نامرواردهشس

 ۱ رفنت ندهنشنرب هلفو ر عم یاب كيورواکهنسانعمهتخ ارفاو شاردلاع یرتوو زد هنشانعم طوسدمو سشورغمو

 |ردهنسانعم تخبن یاردیفدام كصوهدب رعردتجرلک هللوهح یابورونلی وسهدتنویکءدانرکی بونلوا
 | هدنرب ر دن یهو تع دیار دنا ذع لکه کر ولوا هد هنس انعم كلور دفس ان هلک هک راردبا لامعتسا هنسانعمیاوراضعیو

 | چالبو یدنلزارک ذکر دهنسانعم كن دیهدشزو نال یکن البو یدنلوارک ذ کرد هنسانعملوهدننزو لیملیورولا
 | هدهنسهطاعش یاویاوو لیولیوو ردهتسانعمزاو آوا دصهدنزو لح هو ردهنسانعماول> قلطم هلا همم هکرح

 ۱ نتس نو ردروماج ضاسقحاویصراود هکر د هنسانعم لکیس هدشزو ےج مو ردیسیدلغیخ ناب رع هكر وند
 ردا تتسم لوف هنسانعم رزوکر ددد یلصا دورود هدهمزوآ ءایسو ردهنسانعم هب ولو نولو كيرهدنزو

 وجم واو ثلا تاب O E وو نانلواڑک ذهدهحوتفم وو رد هنسانعم لشمهفانهدننزو كنابز یف كنادن و

 | هردص» نا اهنرتقم هب ی فور راتفک ی دییرکب رزشاواداریاهدنعقورمحتو بهت بیم ئو رد هدنزک ذ
 | هد و تغبابرب کرده دنم راه لصتم هغلا ناس یک وار دشغاو اب هرزواناس ی دینوآ کرده دنر سفن تان اکو تاغ

| 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

 ۱ نیازغصم هکر دهشن انعم كنب اوردغ رب رووا تراشاهددع شدند فور اه ردلعشمیب اکو تغل ترد ی للا

 دلناقم
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 | مزوا هکرونید هنکح ءيصا اصوصخ راپ وكام و٤ لو ردهدنرک دهحوتفمواولوا باب ردا سم یب اهر تغلی ولا 1

 :یسازباو شاغاطهدنوواله والو ندهتسانمموم اردو هرابهد:زو هنامز هنالو رو .دمرکلا عاقفهدن رعرولزا

 نم هکردمالساو ناعا لب ارناف تبالو ردمنارضح مارک یابلوا ناتس تالو رون دهب هنسن شازبآ ن دنر کرب
 خ تب روردنامب ودهع یراکدلب ادقعهدتمد را e یر رنضح العو لحن قحننمومحاو راهدتسلا

 5 د هّتسهلو طراد و مهد تا دنقر مس مدنزو لاکن نج یلاولو ردتغلهدهلمالنوکسرو دهنشوة نحر داس لال

 اردا دا را هد هم دنو ع جغد ت تلاحرا رع هکر دکعدلیزاو ەد رعوردهنس انعمه نوش او هطاخثو اغوغهدننزو هزاز و ولو |

 ۱ روهظو رونلواقالطا هده هدي روشی 2 قشاعوردتغلهدمل مال د:دشتورد هنسانعم بضخو مشخ هاه یافشو مال خف هلو هلو |

 أ ندنف رطقوشعمهدنزوهدزن کیلف هد یا هدزهلور د هتسانع مر ګو یدو تد نالوا ضراع یشانندتشعودردهدس ر ء نامه

 هدالو ردهدنزکذ هزوسکسواو فا بان ردکعدنکعشخو بو ضغ هلن اهیافشوروش نا الماز رتیساو

 ردهنسانعم قمروعوطهدم رعو رارید| کناف هرب رعرارروک هکبانالپ یک تاليا کرو د هغش هرغآ هدنروهداشف

 | یلو ردتغل هدلیسر اف منو یدنلوارک ذدکردهنساندو وردەن انعم تحارخو شر هدانزو هناسف هز الو ۱

 ۳ : رش هرات هدنرز نالو فالوردهدنرک دهموضمواو تلا باب رازبداوقهد رعرو د هتشلع کر هدنزو نکن

 ER غ دی نوا راوروس هن رززورایر ارد هقزق هکر دیفذا سو هدنزوهنوکسک هيا هم نيغه وغاورا رد ۱

 | صاانو ف اصو رديبشت ةا دا نوردهدنرک د هحوتهمواو لوا بابر دلم تم یغل ی دينو هدناب ییآهکردهدنمرواو||
 هکردهنشانعم هکلنو زرد ارضنا نح ەد زعز ونده ويم نانو اره چڌش هوم ول تلتح و ردهنسانعمهزک ابو

 د قیاتحونامرژا هدناسل یدنهورونلوا قالطا هد هنس ك نواهدننغلاتخوردمفداحلن هد رعرد ورتو نارضاةادا/

 هددرشو روس د هزاس نانلار عت ل یزو رد هنسانعم لاکو رگ و یعضهدرومآهد رع ام تش ورو .دەغلدروتو| |

 مری مو لنز سزوی لنو عف چو رد ەنسانعمەدرك نان هدننزژ هنا نانو رد وذم ه هرهش لوا رف نیس حر دیدآ را ]

 محو وک تا تنحو رد هنسانعهروفصع یشوفهحرسهل و ن و کورد تفص ین دورارجرد هنسانهمشوجخ او
 ناق هدنرز دنو "دورود نارعص هدس رعردر اکدندن نکللنف اطلس هکر دیجتا مربا هاشژ ناحگر هل اب نولعفو ۱

 یکدنوزانودنوتلودر د رفد سذ هدس و عرولو قحال هسا دج اءام-ارولوا فیص وا داورد هنس انعماناو فر ظو قالتا

 هناذند هنادو ردهنسانعم شهاو>و تاطهدنغل دنز ابو دنز هدنزوادع ادنو ردکع دزابنبحاصو تاودیحاص

 تيهرب اد کرد هنس انعم نک ص ا راسدنو ردهوبم یرلک دند لرتلتح دان نو هو :

 هع رعزد هزمس یراکد ید ین هف درکو صو یم هرتو صكر د جسارت هدننزو هد هد کورو طقت نالدا یدک شت طسو ۰

 سس

 یقینصت تشدرزدنز و ديما ننقوب ندنماسفا یهدندم اکس نیک دنز هدننزو تاهل دق هللاد دادندنو روش دحر ۱

 هکن دنح اعانو هلغلوا هنسانعم خیضدزر دکعدنودزءدنزودهلرسر افیاز درز درنویدنلوا ناس هدنسهدافردناک ۱
 ردناش ایلنا کرد تیام سو هدشزو لک لی ردتغل هد هل س رعیازر ولو ای جنا خج نالوا لصاحرد يج اعا یل اراش

 زاوآوا دصورولز هک نداونییریتف شو یلاورد هنسانعم لاو شوبهدننزو كن هل سر اف فاکو یدناوا ناب هد هدام

 ردهنسانعم دوح .ولا زالو یرورضو همهمهدنزو لومةم ل لوکنو روس دهب د هنس هبرکو حقو نیکو وردهنشاتعما

 هبضقو جم لوا دزو ګنل نو ردیفدا ر ل هد رغ رد ہر و بارضا هادا هکزدف داؤ هاد زو کلب کت هکننوا ۱

 ےک ۳ د ید هر همضآو هوا یم لاس هکر و د هغو مآ لواورازاصآ ك نوه هن ززوا بورك کرو تبدا ۱

 یار ینیدلوا رک یک ندهنسانعهد زر ینوهدننزو تعنع هللاد درن دنرنژ لوا شرور رله ن دن فار طا هکر ونس ددنسهحوا

 هاه نا .ییزکس نوا ردهنسانعم موخمكنو et كنو ردەدىز درو سکمواو فا بار ردتغل هد هلن رع

 نس ننشرب:دنزو هب هژردهدب رک د هحوتفم واولوا تاب نا ردلتشم غل یدهدنابحواکر دهدنرواو لصتم

 17  هدسلدنا نارهوهدس وداق رزدیدآتیالو رب هدا زوره شر شر هو رر دادارر | هننعتون نیس هر بهت ناو ادو ۱

 تس مابا عیارهدنزو تشحو , ننه ردهشسانعم مود ضر هو هرمز ردروطس و دردیدآ عضو متسرافر هوو

 تقشحوقح قطادو ره ها ظو ییعفو لوق ەك رو د هر هسک لوا هدننخلدنزابودنزهدزو شنزرس شنمهو ردهترتسم|

 هع اکو راررک ین الو قرا و ط هکر و ده هقلح حاعا لواهدشزوكنرد » ننهوردهدنرک ذهروسکمواوینأث بان هواها

RNs ۱ ٍرود رب وذص هدا رع رددحاعا ماج هلاهنوکس لهو ردهدنرک د هموجتمواو ثلاث باد  

 | یعخزو ةط نوا لرد یشعجدر اهدرک رتورع ءرعلا نحن رگورعرعهدس رع رجثردیح اغا عیدرا ضعبلادنعو

 یوردهدنرت د هحوتقمواو لوا نا رړادټشم ی غل زوقط روډوا هدا ییا هکر ده دنه رواو لصتم ه ن ات یان نار ۱
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 لات نانفشورد هنسانعم كليا صقرو یمان وا هد زو نتسک نشو را هنس انعم ماو كوب مد تا دنز ابو دز هدشرو

 روک العا ندنس رد ردرولاح.ف ر عم هجا دلش خد قشو قو راربدخخرفهد عروس ددنزاروسهدننزو لنَسره
 طقسمو رمهرته شمک سه گود هي وند رومآ هدنزوهدرزر هدر و RRR اومن دنع ڙي اوتر ولو ا
 ندسرت بش ندندرکتو زوسد نهی الی مادة میو نا ادنعو ر دهنسانخف شش نیدنآتشاعو
 ندنرژرب نرد کو ردهنسانعم كمر لغرس ینا ید شو قلا ماد و دیو تراجو ت سچ هد هدزو
 هدیلذاک خش ر و دهن هناد مزوا شش میرم 1ندمقل اصهد بو هل هما مس راف ناک هلک رد هنسانعما ندید کش وهدرنرو
 ردهنسانعم تدضفو لحاجات هنو خر نشنوکس کو او دةفخغ ن دن دژلو کسو هلغاکم ض ن نددلک دو زدبغل

 رولوا ین د ل عاق رس داور هتسانعم لکی اچو دلج هدنیوکو هد شیار دردم مساند یدیلوک و دزو لوقم لوک لوکتو
 نمرو ی و اوا دل الاحو تسح هل اضمو لاغشا :نددلوکنو روم د دز هشسک ال اخودحو مصاتدو یویهدنروما

 رود هراع ناق نام ام طو ندوص نغزقاصو طخر د ساتم راد ا تاش فو کن مو ورد هنسانعملع !عاذقاو ۱

 هدنزو لنج لو رونلوا ربعت نامطروکو سنردراکنالرا سوت توست نت هکردهنسانعم ختو

 دو ردهنسانعم عاهساو نشی هدنتفلدنزابودنز هدشزو نکشوململ ننومجتو روس دهن افیابانالواندنوک
 el هرفک ضعت هلی نو کمورواکه ننمانهم عملتو ناقشال وزد هنس انعام عللتمو هو 1 اوقشالتن .لانشخف ۱

 كتل كنشو ردهتسانعم هومناوهملغوقوح هدننزوداهرف .دابنشو ردتضابر لهایعاس اتما عرج ر دیدار مغ زا

 هننغس ن اتسیو والثهرابخو ز زور افونزاعوب واتر آهنادند و لکن [هدنخرخق قو هکر داش روم د لواهدانزو

 کر علعل اتم هاو هدّبرو کم هلدسراف فاکهکنشو ززدیا نعس ان نوک اکوایرتناکدراواتمرومآ د

 هلتتسن یاب قو و ردهتساتعم كنریرحرف هلند شو شو ردتخا ید هدننزو کن نیش خو رد ی اور تلآ او تنضق

 هتنف د هندشو ردزلاح هد لش دیدشت رو اشا هدر وډ نمر هش ر دش ادر رومشمورد هتیماتعم بوس نم هننسةداد شو
 دنزابوذنز هدنزونداتف E POPS نیم زا تایر د نته اهزرت فور عمر د هنس انعم نسو>هدنرو

 یربسعت یاسوا هدمسالعوا چارو .دهبهلوک لوقمو هزان اا ع ::یاشو رد هنانعمنداشکوقجحا ةددنعا

 نج نافآتوردرظن 2 هدیسر هددنس انعملزمنکوهبراجورون و دهد هناشیوردو ناز نار اک تمد خور دذوخ ا امندنو
 اناورویغو ماده اتهدنروماکرونب دهر ر هنشکل والذ اک فو نیشنوکس هدرکشو هد رکو ردنالاهنهتسروتوزات

 ا .ند نیل اوکتشو وک ور روس د هوش وقهدنزو لک شت لکبشو ةر زو نار رار دناصشهدس ز ءهلوا

 هدوعحمواوثلات تاب ردهتسانعم لاا تربع و مادقاو تدالح هدلاعفاوروما ندنلوکشورولژا لعاف مساورذنصم

 نار دیوزولوا لصاح ندنارذیتابنرد غمت یرلک دید یتشوار داچ هکر دبس رعمننو لیتو نش نۆ كس خشو ردةدىزک اد

 دن هبودآ كرزاصساو دلار اطع هلند ن ونک درو لرمشو ردرمشکه د لاح فذ رش سد وردت ا نانلو ارممعتیسهب ذاح ر
 عشوهدننزول ثخ نسو نشو راد جد نلسرو ار هنس لو نا درېو هسنکحو نرو طو هر اباد با عشوو

 a رع رد ش٤ ناتلوارمعت س ونمو ل اتلتح کر دهنسانعم نويل نس ن روك ناد کشو یدیلوارک ف هکر د هتنناتعم

 مود 2 لوکشو لوک ردهتساتعم هدرکشو دو .نانلوارک د .هدرکشو | هدرکشو زرد والت هدانښښکر ت ر وارتا

 لصتمهنه جم نعناس یی وا نوا لرب د یول و فاع ه د رعروم دهنشود نحز داد دش نا ا او دف اتم

 ناطد هماعردهزبس فورعم کر دیس نا دی لنیغ نوکس دور دام یف شره دوت خبار هکردهدنسزواو

 هاب نیسعو زدهنسانعم راکش "1و رهاط هدننروتدلا تسغو ردهسانعف نا ایا تمدخ دغو ةد رن ورا د

 قوح هلاڪ یاننوکس شش دعو شاعو رد هباکح ندرت وص هغدزوق هدننزو ع وعو غو وعو ردهلسانعم كبارا شاو
 | هفاق ناب یهر د نوا زدیس هو قن تازاقعو هاتو خار هکر دهد هتساص لاو شال اذعذنا نکرد هنساتعت ن اؤآر فو

 كند ماكنه زور ت قو ردهدنرک هحوتفمواو لوا تاب ردامشم ین اکر تل ح وهدا یر ادکر دهد نسو او لصتم

 ردهدنرک ذهموضمواو ابات یدنلوارک کرد هتسباتهنیاو ارز قاتار اور دور دلاتقور کور ادمدو لاد ځو
 ۱ هفاکن اس یخ سد نوا یدنلوا نا هدنسهداملقم زد عح نانلوا ریبعت قززا لعمدکر د فدا او دزو لغع لقو لو

 هنسانعمعدفضو هغب روق لورد هدنرک د دهخوتقمواو لواتاب ردا ته یفل اهدا کم ادکردهدنحهروآو لصتم

 دید دل دنزابودنزولذاک ف ةدکو روس د هنس هعطق كنزا قلا زواو امزخهدنززان ام امزات 1 و DS - رعمقو

 واوا باب ردتاطاس ماقا رد لکو ردیسهیاکح باک ةوعوع هدّنرو نانکح لوک وکو رد هتسانعمهدامو

 | نامه اوا کرد دهدنتروا اولصتمهمالناس يلاتو وا ندادن اعم هد ر کت کو ردهدنرک دهم وكم

 23 لا
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 هدنرو ناز .نازوزدهدنرک ug وتفموآو لواناب ردلعسم یغازوقطهدناب کیا هکر دهد نمر واو لصتم هر هک

 | كع رکسنادیزو رو لوارسعت لب هکر ون د هباوه جی وغم اضوضخو یوم وعموهدنهحاموعرد ههبنسةفص ند ن دیزژ
 ردهسابعم ناعدو لی هدننخلدنزاودنز هدنزو ن I ارهص ارزو رلانعم لا لنو قمار هصوقلت 1 اؤ

 رهر یو ردو نو یه ر قز دزلکهخالارب طوةنم هلا رلهطقت هاو هببش هب هلک ترک جم نیغواز خف عزو هعزو |]

 ناز ه زو رد هنسانعم عدفضوهغل روقهدننزوقرو قزو ردو یزاکد ید ضربا ماسرار دیار بعت زلک ی وع ار داتا
 کانپ بشم نەدن هزاعو بوداقا قغارب رلرد نرعهدس ار ء زدجاعا قاوققآ هک هکردددب تحرد مس ہا

 لوه ئان رو ردح ر ن دیا بونه دنر آش نفداب همزورارب ده رتا شتان وك همرو زدلن رم تهران

 یاو رار د ین د جاا یراصدنک رب رتر دن دنعو هب ول یر اصرار دواچهدرز ماوع هکر دیبا وحهدرزهدنزوریزز لا

 پولو ر غا یریزوو را یفاطاسن ردربحنا ع ورن هدننزو را یریزوردهنسانعمر وتسدواشاهدس رعهلفورعم
 رد هسانعم می ءوولواردلرزپ یلضا نلرزور د هدنرک د هو ضمواو فا بایرولو ذیل تباغیو ضار دیز اکدیدرتجا

 هخوّتفم واو لوا بان رد)یشم ییغلر کیس دناب یکی | هکر دهدنعهرواو لصتمهب یر اف یاز نا ی نوار دا دنیدانواو

 قلماط ماط از مض هوز هوزز ردرومشملجف كنزو ردهنسانعم سو ولو هو ذات لیسراف ئاز حف :نژوردهدنرکدد

 ۱ كنزو ردهدنزک د همومصم واو ول ثان روس درمش هد رع ردهنشانعم بجیوو شرا لاز خف هز هرز و ردعما هتسانعم

 هروشمط هدنرو لوصا لو لوژو ردهتسانعم هعدروهمانورد هتسانعمزاورپ وفحه-وروس دن زن یا هد نرو كنق ۱

 اعوعو رارید بکه درب رع ءرڌ هبنسانعمكنلاشش ناو سا یکک ق وونطو روتلوار ونلوارمیعت یاروحو قازوشردهتسانغم

 ۱ جد قمردشرافد ددنروندسورح ندیلورو ردلعاف مساندندیلوزو هدناوزو رد هتسانعمیلنقدراوولالتخاو ۱

 واولصتمآ هن ولم هم نیس اس یر نوا رد هن رلاذعم ضر رتو ثحو قمر ذنقو قعر ةشق هب اعوغو عارو كع; !هتنف |
 تافکو ر روشنی ورتیرد سو نلنضا سور دهدنرک دهحوتفموآو لوا ناب دلم یغل جوا نوا هدناچوا هکر جم دو ۱

 شش انآ دنزوردنیع#ا دنزربسعت هکر دن داو هدنرواتسا اتسو ردنفدا ن تسج هد ب رعردهتسانعمر دنا

 حرشهدنزویسدیسوردهشانعمشباتس و اتو ح دمو یدنلوا لص ةت هدنسهدام رد ار یینصت تشد رر هد تسرب

 هدرکسو ردکلیا ناسنا رنات غا ییظعل رب" کرد هنس انعم هجرتو زدکعدد رک ج رش دن رک یسو:زدةنسانعم

 هدخرو هسک چو راردیا ریبعت یدال كت راک هلوامادقمو لناحوتسح هدنروما هکر د هن سکو اه دنتزوه درورت

 یرگو هبیش هنقرو نس نم هکر Fe دب راکدید مک تانود راردبا باضخ نیراو ربا هلیسهراصع بود هنشراب اهر دار

 | کر جنب یا عام بجا دوج ییعیرد لا قرو هعسوراضعبورولواهایس لاک لا دعیور دق ل غلف

 زاد وا فاسدو ی" بدم کو هل ت خنک رد یاد یحاص تادرفم ن رک رار د خد لاغشیانخو نونجمیانح

 لاتمالعو كابا اتا . رعو ۷۳ یفنناوتهزلوق هریو زدشابا ناس ود راربد یندیلاغش یانح هنسیآرب|

 PC یتیم هکر بیام نناعتهدنن رعوردهنسانعنطلتموهدزلآو یش الب هدشزو نم نسورد هنسانعم |

 رای جور هدنتزو نیس لي سراف فاکس OE نادار یو زر را

 TE E واو E باب O تجاوزوا نزبیتسازم سو ەتو ا ۱

 ردتقمو دل الاحویوه یقلطمورد هنسانعم ك باچو تسحو تسدزوتهدنلاعفاو زوما لذاك فو یسنوکس هدرکسو |

 کو هده سط تکا در > نانلواربمعت اان ۷ دیس ر یبصا دسور دهدنرک د هموت ہواور ثلا ب تاب ردهنسانعم ۱

 هدش رجورجشک ابو کرووا دمنمهدقدنقوطاوهبوشیجهرمشطر دندانی 1 رصش ةر ازکدرار دیا قالطا یرصشر

 ك د هکردهنسانعم یسو هلو درم یسوردخزربهدننس ناسناهلا ماه نویو ناویح یا امام که ترد خزرپ

 واولوا باب ردلعسمیب کر تغلروقطزوواهدیابحوا هکر دهدنج-رواو لصتم هر هجم نس نام ا کم ا

۱ 
 قانو ا دز هبا مدرب لب هم دا داکنشوخ الثمرد هننمانعم بوشو شوخ سشوردهدنرگ د هوم

 کردجننیاتفم شفوردکعدیک هام شوهام رولواقحال هنرخآ هب هبشمرولوا هبیشتءادو ردهتسانعم بدو

 هلتح اصو نیس لح ردمهارمشرب نایک رویا تی لوکسوو قاعصو یرلحژا دن رکو یمراص|

 تفههدرزردراندع ور, خیار رهدنرابدناسارخهدقلس هدنبرویاور قائورد وند ر دردروپشما

 نکشو بل هل اتو نون نتنو تورو هنسانهم صقرورد هنسانعملزوکو بوخو شوخ هدننزو تشد تس تشورار دید ۱
 س
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 ردهناکندناسل دانقرو دانقرو ردهب کندن وجخراسحر باتف ا 1قرو ردن رعهراول نعتغلر دنس رکو کی کن ر زول ع ورب

 نیک كلا لید هغی قوادعاو هتوادع یب ال مرد ناک دکسردنود یسلاساو عاضواولاو >ا نداد قرد |

 زولوازتیشت "او بو ثتو طز قەدر افرا اقبهدنورفرابحشورف هکر دهی لا هراو هاد نزول نرو درو اردو _رلانعم ےئلو

DEDEDE ORO 

 كاکرو و یکر ایخوزوب رقو نوار دنا امن طس نم هنسهز یوزرار دیار رغ ن اطساپطا هد ننزوراکں ناکر ووجهنع ویا ۱

 || هدنرو البرك کرو 6 شرک نیر شامر ا دنا دخل کک رم زیشر د شوق رر یرلکد د نکحو کە دزو الفا ||

 داتشرو ردس رع هرول نه تغلو رر د خد یھلا غ مھ هنسانعم یار دعزت ود وک ایه وارد با همه

 عاداوتما هدنرو اد تان نانهرو روس دا هنس هلو ةم « وکو هبرو طو هجنراب یراکد لدا حب ہطوو دہ هز ودار( دحساو

 یتهصارپ نا زا ید یشوک یاندنکر راضعت رتد هدرارب لاسیموقو هدراغاط ردن انرب هدنزویرومعم یر ایرو
 هدننزوخ رب خرو یدنلواناس هدشم هدام رر دیا نام هلا سنخاطس یرافلوم تادرفم فو یدید ردندنعو
 لورخو یرابخراشمرا هدننزو تسمدب SEP AR TEE ره اضورو- ده داب وتمتد ختا صو
 ةدننزوارپ دزذاح :اقرو ردهنسانعم زاکلتع اشو دوو هلن افو دوت یاردید شت :ناع رو ردیدآ تامنیربکدید

 ع ا دآدضأ ۵ رب : رغور درو مش میس هصق ی دکنوب یک ارذغو یماوردها کی شاع مات هل ارنوکسهعرو

 قعاطهرزوا ناادقهدررعهس بار نوکسورذعضوم ناناواربعتتاابف یر قو ند غ هکر دهتسانعم نی رس هدر

 هدنشاب عاطزب ردیدا ۱[ رهشرب هدنآدارحت هدننزووخ د هلاوهحمزاو و کرو رم ماجرا اوهساو لک هدتنغلدنزابودنز

 قمر لعق ند نتفک سر اف فاک رهام اشکلدوح رفمهد اغرواوا ناوررلهجشچ ندنسهعورا بناوحو عقاو

 ةئلاص ردق انارو هکر دیس هبوگ یت او لوا هدننزو یشوکر س ینوکرو ردهنسانعم كاي وس ند نتفکرولوآ

 بوحو لٍوکوردهتناتعم ناوحو تکی هکر دفدا یو ةت زو ابراز ابرو ردهدنعفوموه هج رکردہ "اع رص

 صد هرز وش سم خرو 2و ردواتداهدواترع a دیو یر یلصا همانرو بافت یکتا

 ةدکر روند نیرو یابهراکدر ک هت راق انور لرب د لرالد هدیکرت رلربد غ نرو تسد هس رلکدر ک هر ےک کن

 ردهنسانعم ی نرو نفرو ردرهشرب هدناتسکرتنالاو ردنال 7 ارراسرب هد زو هدرز هکرو رار دناربعت لاغاخ ۱

 ۱ هراکنا مزار رووا اک تدقلوا باغ ندرظنو رد هباکندکمرد شد لح هك هر اب رنو ددم لؤتقس ندان مرو 1

 هبراویادغهدنزو نمزرسیمهرورونلواقالطاهدم هطوانالوا هد تنواورد هتساتعم هفر ءویادراحهدنرو

 ایر ج زوردهدنرک دهروسکمواو فا بان هدنزو ثددح رون دثلعهدس :رعر ذکمنانالوا حط قشراو هوا

 - ندنظهلد روو ر رد ل ول ود اود ہہ س رعراةہحەدن دکر و د هرلهناد هدر نانلوار بعت ل کس هدننزو ن امرک ناور ناورو

 بنا تخردغمص هدنروزتس سرو برو راربد برو فرح بیروراضدو قح اقهدو زیکر رت نو حاقرق ەد ن کر ت نار ارو لوا

 ناس هدنسهدام انزقو رادشهراصعالر عخنانلوارسعت ظرف ردایقافا زیرو هدلوقر ورد ناق دان بناورد هت انعم

 ترونانلوا رک دلار نوکس ترو روش ددرزنخ نکا هدر زارک روید دهموجضمواو تلا باب یدناوا

 ترودکو قلقنوط باهجکمنیغوارمض خرو غدورردلماهدم رع روش دهنشع جیدراهلارنوکس سرو دان

 قنالوو قلقنوط هدنزوعورد غورو ردهتسانعم تاشوناوخ تکی 5 هدنزوانرس اترو ردهتسانعمرارغاو

 یارناع یعنزوقط ردهنسانعم موخ برو برو ردهنسانعم غ وراوهمر ؟کورداهتسانیبیرارغاو رز ذکی

 ا ا ۳

 هیچم
 ف

 1 رراظطع هدنرز نلوسح OE TTR لاسعو قمول ەد نزونزالق نسشرو اوو ى ونا تفکر ردهنسانعمداتسرو

 ژریدلوا ميشروهدرب كح هر دلواورحو لوا شا 5 ردهنسانعدورحو سف درو مست تملا
: 

 نانلزار ت هچرپ هدیکر لار بک لرو یدنلوازک ذکر دهتسانعموکروهدنتزوهوناءوکروراردیارببعت هب وکر ةلاص

 ۱ ضعبو هدر هی ارثک او ین و شخ یداجو یراص لثام هب یزعرق نولوربک ی باب ندن 1 ایی هوس

 لوایدو ندر لامرو ردهاک ندقجاع هلا یلوهناح دز نرو فوق و هام لر رولرا و رولرا یحدهدرلا رصع

 ]| ندنعیاقو ردهتسانعم كما قاسریسلو نایمرد یمادو لاغر جو كماغیصهدننزو ندنناسرت ندملامرو ندملامزو ردهدل ام

 دکردهنسانعموا هدنتغلدنزابودنزهدنزو زرا "ن مروردهنس نم نطب عحو هدنزو کدنامرد گدنامرو رولوا دیک ۱

 اک دم راق انا هنن هک لد رد راع هکرد ەق نشكو و نوتلالوا هدنزونزاف نرو نکرو ردهنسانعم ی

 ۱ یو نارد اشهدننزودرک درو ردنسا تاب نانلوارسعتریک | هار فو یدنلوا رک دکر رضا یو

 ۱ شل نم الو جزو ضنالکه وسو لکه سواد نانرتر» نا اتکر هد رعوردهنتسانعم

 وردت ورق نکا ازت رضو یر از بیر تمروهنسانعمنادنسونادرک اشرولوا

 اس



 1 ۱ ۷٩

 ۲ م ر ا

 ۱ س

PREM۱ اونو نیز تر ا یار  eریش مو  

 هداهشو كلم لاع توسانلاع ردتوک لم ملاعیالاو توسان لاع یارو هکرو د هد هنو هال لاعو راریدالمالوالخال ||
 رو ردقالطاو ضح )اع قوفاملزانوب توهال ردع اع صتخح هسوفنو حاورا توکم ل اعردەب رصنعواا

 هیاقاننم یاو ارنوکس ترو ردهانعم لوایدوب هش ورو راردنا ریمعتزاح هکردرداح یراکدنورب نانز ملت عض ۱

 "رار ددرو هدس رعرون .داکخ فورعم نانلوازنبعت لک دخل دنزابو دنز دننزوادره ا ارو وذات رعوقلبچ ۱

 | هسآرتعم ناخ !ردکخرب اتو هکر اد دید راضعر ردهنسانعمتسرب باتف [ او تسرب شن | 1 هدنزوحاوک جیاترو جارو

 ارد ارب تسرب تاتف هدد زا ن اکدید یگوکهبا دیکر تراربد ید نالک نانو یزابخراچآ ہدکدلک

 " هدرراددو لا هکرون دهدهنکح < نام هن کوشا رعد تاسی راک دید رفول تر دعا هنن رس كشن وکی رابرت هداوص
 یکیشیاومتو نر یف قا هارب رع ون .دهنشوخنحر دان هدننزوم ردت جرو ر دی راکد ید یک یآ :

 | تبتو ردق دق هلججوارنوکس جرو ر ENF ذوخ ام ندنویرمعت ا كنقلخرابد ضوهردهنسانعمردهناتسآ

 ارعف خرو رد هنسانعم تو نلصو ققوردهش رانعمقمرپ وقو لعشاو یمزاتورد هتسانعم ت مزو تزعوا |
 تح ادو ثولتو تهارکی خرو یخروردتغل هدر سراف سرد هنسانع «هرکتسسور اد مو تشاثو تدر هلی ج واخ نوکبو

 هندرو ردلاتناو باسا ر ا هکر دەس  زاهح نیلک هدننزولدرز دل درو ردهساتعما

 ارد هند غ هدو نزا یرمو یس هرواو لر ہغا یوا یکیا دکردسوغالتوا یاولعو یکرو هدننزو هن درک

 1  لودرورر دروع هدر رع رولوا ید ن درو دو ن دانارو هنر رزواك اهراقوبالود کیر دهد هنقوا بالود ۱

 دکوذرو یون دقت نیلکو یک قحال و هبولوف روس دهر هناخرصتح شلب ا,ندفاعو ب وحهدننزوذلوافم

 | یک یرلحرب وصوهعلتو تلف رد هنسانعم حرب قلطمهدنزوهدرب هدرو ردفدامهدلوا یانعمهنالودروموخح |[
 متن ندندنزروهدنلزوز نم زرو ردشوو نحردلت هکرد هنسانعم ترو ع درور 2یدردروس_ دهنسربنحرکوک هصاحو

 | تعنصو تفرح اموعو ردهنسانعم عرزو ند اکا و رد دشنام كمروتک هدوحوو لع ا لصاح ددردصم ||
 ردهنسانعنامداویشمور رب دهد هنجلقا بلا ءاروامو ردندآیاج حرب هدربنلاءار ناتوز روس دهتتءنص تعادداصوصخو

 ۱ ردناتسد ارت شاسک او نشو دین نر یارب کرد هنتر ا اواو دوان ناقد دابتعاو كتعرواو

 تعارزراکه دنزو واحرح واررو ر واررو رواک صا لعق ول عاف مارد ها راتعمداتعاو نام داو نم هک ند ندیزروو ۱ ۱

 هدهنس هکلوا ارهنلاءارو امور دنوصح رهن هکر دما ارهثءاروامهدشزودو نمدورزروردیزوکوآ ت غچ کرد هنشانمم 1

 رد هنسانعم هک لم لص تون امداونشمر در دص م ل صاح ندندیزوروهداننزو شزرا شزرو ردنمز ر نارو کرو 7
 رزدنا رییعت یزوکرا تفج ردزوکوآ یراکد روسالرت واکز رو ردهنسانعم عرازوینک هدننزوواسمرش راک رو

 رها رانو شت 1 هل از نوکسوارخف مزرو مزرو رو, دهعدرب ولم هلناوص هذنزوندک که لسراف فاکس کر رو ۱

 یزردیزرو رده رلامفم تعنصو تف رو تعارز ونک او ادم ر و لصاسنکرد هنسانغهزروهدننزوهزره هزرو هزروا

 قسیظاو مو نامدا هدر ۵ روس دەب هنسک | لوا هدنروهدسمهذ هدنزرو دیزرو رد هنسانعم عرا نحو یک اهئنزو

 راهم هدنزوسرت سرو رو نزاع یردهوا شهلکح ى ووحهنوایرب لا لاهکرون روس دهدهب هننسن لواو هلوا شعر ۲

 هلن . رغور ره هد اررتفو رو د هدهساو هناعرواو هعاب نالواندس او ندناغرواورد رالوهود کردهنسانعم 1

 روم نیل بخ و لک راد و هر و ل یراضردصوصخم هن ةکردمسا تاننانلوا رعت فارععرنع |

 ندتلوقمالد هدننزوندنناسرت نا هممیاخ ندنخاس ندیخاسروردهنسانعم رفصانولورل رد دصحاک اوردندب وق :

 هیدسک هتسار او یلتشایو ش سوح ةع طو فد رظورذندآ تال د ر ط ىرشەد روزا نش * زاسرو ردهنسائهم

 هکرد هبنارو نیرعتهدشنزودا نمرک هل ةانشمیام داس اتو زاد ةا یو

 عاماو تا قلطم هدننزونادکسم ناتسرو ناتسرو روس دهمظوهدس . رءرونلوا رب رقت نوجا اب رعوارعفو مولع < هءاط

 عیدبو ا بس هدتزو 0 كسرو كسرو زد هنسانعمخاب نالواندناغرواو ندا هدننزونزرا سرو ردهنسانعم
 دزد جردن سرو چ رور ونلوا قسلعت تفرط فشخ كنوزارت ر دیش اط كند هکر دهتسانعم ك نسابور د هثس انعمرمتعمو

 ناس د ناشرو ر ذج رم تانعمو دهاوش س یراکد اتادازب اورو يا دلو ةربر د هنسانعم ناو اتو فتسیسورواوا
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 هدنزوتسیاتسداورون, دهنغادراج هج هدننزو حراخ - او ودناکدز هعقاو یاعوغوروش یاواادرد هنسانعما

 | دارو تحاحو یرورضو یب کرک یتدوبودنزوهناس هناو لو زاها کج جات امز یلمزالو اک دکردیفدامو
 [ و ون برو او له" هن هدحومیاب ناب یککیآ روش د هنغادراچ هع آه دزو میداد جاو رد هنسانعم تلطمو

 اول هد رع ردهنسانعم هزات چا هدب زو كابا اړم هم نیس كابو ررل چشم یغل داو ی هی

 یروداجوت ىح اصتادرءمرراب , كروک ندنس ردردرواجرب زمسعرب وتو لکرک هی یدکی تف رد روس.د
 ضراال اریوروب دهدهر "ان شرک یدراتشمورد هنس انعم فوصل ونە در عوردناربسفت اف اشوط هط او ناشوطقآ

 هاتن یا ناس .یتچواروذلوار بعت تک ابو هیملیب کرد هنسانعم نات سی وزفا لبا همم کرس رح درو زرد نجد

 نیجر دل ابات ف كتو ردهنسانعمنتسوو روک تو راسم 4 تر د هدحوتغمبابرب هکر دهد هرو او لص

 راربدهنکد رکح مزواهلرسر اف یاژوکمو روش دار دارو د۵ لب رعزدهنسانعم یکروکهلیسراففاک خف رکتو رو دهنشوق

 رنن واو لوا باب ررلجسم یداکر غل ۵ سد تارا هکردهدرٌنعهرواو لصدمه ی رع مج نا ی درد
 رش هلسمرد ع رش کاینزوتسونشا اندک دنا یر غنوا رد هتناتخم یوتفرلوج خف رو ردهدنرک د
 کت یدنفا عرشلا کاح هخبحومتوزا یدنفا قفمهکر داوتف نالوا فراعتمالاس هلغلوا فور عم هل رابع

 هروسکم واوا بابرد هنسانعم غرمزاةنمفرو شوق هدننزو لزغن تنجوروناواربعتیفم کی رر قاو دف رکرحو

 ردهنسانعم قاوا ضراع لازدو فعضو كاك او كعرا هذن دیزانودنز هدننزوسرافس شراخو ردهدنرک د

 دکرد هدنسرواولصتمه یراق عج ناب سبر یشدرد اک ندناتفا ۱ یار اس دوو یم دنا هو ومت مو او ثلا تاب

 هدهربمغس ردهسانعمیفمرل سر اف فاک کریو رد هشمانعم یوتفرلیح خرس ور دلم یخآ کی اهدحوتقم بایرب

 اچ یاو لواتاب رراجنم یغلرنوا هدن اب یا رکردهدنعهرواولصتم هن «جخهیاخ نا یکتا رونلواقالطا

 || نص وصخ هنعاوقتشاو رطاعو تآ اهم نیشواخ تف ی ناکمهلاخ حف رنو ردهدنرک د
 داخ نوک سو رار بد ند هفوا هکردتلع یراکد یا ممعت ھن هعا اوصهغانا تاعو رددرومقد راما لایوط هکردتلعرب

 رد هورئسم چ مانا عیار هدنزونش>و خو ز ام ادتناوع ورشوقلشو رذندآ رهشزپهدن اشخادب

 س

 ص هومأنو تعد و تهی ش ەد رو دب ر روتس دەل سر اف یاب دن روشجوردةنسانعم ل وسروریمعست هدنزوروتسد روشحو

 شحو قدخوردهنمانعمدش رو شخو دارترو تو رد عهد هدخومهابرد نیدلا ق تن رط هکردهنسانعم

 مرد هکر دنا .نفاسارخهنمردهدنزولرترت لا هلمهمیار = دمشخو مشحو رذدهخراتمامقشوخرب توم ەس رهش

 ناملعوص راغلوا تالهدو جک نھ له فاحلغوص ردندنع :ون ناشوب رد ان راک دید نا ارخ هد کرت رر ددو ر عم هلاکرت

 هدرا هعابو غاب رولواره اظ یالراهردشوق ضا رە دنر هنیمشب هندشخو رد رعم قرمشخور ری دی دیوا

 ردتغل هددلبا جم نیش یلدب نوب هدلوایانعمو ر رب دهدهنغلس دنآ حابضو دو د هده هنسآ ضاس :یناطورونلک |

 رد حواخوا یتلخالاع ج خوحوردهنسانعملوسروربمغس هدننزورورب روشخو ردهدنرکذ همر ذهموعضموآو ین اث باب
VEEرونلوا داربا هدنماکشه داذتلاویهت لاک یت رشا تلاح رح زو ییتدلكماعط ریو  

 لض اغو لم کو مکح دو ردلجشم قم تر دهدجتو تم نابز هکر دهدنرواولصتم 4 هلمّهم لاد نان ید

 هدنززنور با همخمیاخ نیخدر نخدوردهنسانعمش ۲ :اهدنزو غارف ۳ د ادور د هنش انعم یضصاو یغزتور د هنس انعم

 زایدنهرونلودهدراوص ین الو اناذردقوب "یرازو کورولوا ها ددش اغىراشب دژ نۈزۆا ف دركر درو ار بن دنر ارو ناخ وص

 هاهم هم نیعو لاد خد عدورد عدورددوحومهدن ارافصوو اریزردبلغ قاوازوناحیراکدندیف ویقونضرو اونراریدوواک

 ضعبلادنعو ردبراکدید خود رطافهکرترارید اتکا شرف ماو عر دن دنغ ون نوزلح هکر دعما هر هم د وقس
 ردند هرضا هی ودا قوزع وه سا رومی و دغا لغو نکردن دنع و فدص ین دو هکردیعماریک ۱یابتو

 واو لوا تاب ردلجسم یب اکو تغل کیا ناسقط هدنانخوا هکردهدنترواو .لصتم هندلمهم یارنا یخ ز کم
 دهد مرو هدرب لج هیدرربو ےلعتو سردزازرو ملعت Na | رالعم هکردلافطا تغ ویس رورد هدر ذهجنوتعم

 یلدا لواووا ر دفدارتم هد اعم عجل طفارب ور دظرش فرح هکرولزا نفخ رک اوز د هنسانعمیرکو ترارخورارید

 هدر لحهبد ات تحاصو عتحاصالشم هدنیح یکتا رکی دٌهلک رولواهنسانعهدنوادخو بحاصوردغراس

 کو دشت ارواهدنتزوامیآروروش دردصهدس . رعردهسانعمهنسو سکو وکد دنتغلدن زابودن زورلریدر وحاوروشناد

 هدناروهدرب لج ههدراک او راربددرک اھ اب کک نیدارو هدر لح هند یذلږاران هز کرک ناالثدردکیداک ا داک اوینآ
 ردقورعم ملا هکرذترابع ندنسر نارو ږد هجرت 7 رفتلءاروام همان ىق اینا دورارو ورارو ارد

 ۳ ee E درز جد
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 ۹ ۱ ]ی ا شو

 .یاوردهنسانعمهدننآوخوراربد تملدنعهدس ګرو دهنشوق لی هدنزو فاق فاو ردیشوقهعگ [ هکر درفدا صو

 هدقان امروالواوردما ماکت روا «دنلکش تان دحض عب ر او نانا کر موق سرعت هکابدورووا نرود

 قاوقاو هرصش لواو زْماوا تراسح هغمراو هل غلو اران و چد هب امن ین نک لر دراو یران دعم شم وکو نوتلاهدنسدلاوحو

 هدهرب رک مانقا اوفو هدنسارو نو ط صا لن خ ندان خر ار بقا رغح اا یرج و کلا ملارد یتدقاوءوو

 ناسنا کیان دن [بوربو لخت یکی کج امرخ هدنم اراز آررنکم هنغاربیرمشا یارب لر صش وز هکر رب دورلرازابولدردتمان
 ندنراحناض راهبراج انام لاشم هشوخ بولوارهاظناسنا ندیماق هزاوهن رثآ ناسا هلع ردتراق يج ابآ
 رربوادص ولد قاوقاو هک دشودورشود ماع لدهرهش یصن نول شد هکمشو د :هرکصندکدکع نارن-رروطروایضآ

 یاهو مو ند فک هچ نما بعالتو تعیمط لیع اف نکآ لر دردن دن اکس هما اوتاویرجشوب هر |

 یربثک داسفوررض رک رولوا عار دزو مشد زومتردكوط رولواهد هشښخر 2 قلا وي هداک شعب ر اسوهد هر دیص

 رونق وط ندکی  هجق هدف هکر دما +جر ابر سنجربهنوسلواهدزامو ناشوهدنمه رنو او ءدنماهو
 ناوات هدینزودابآ.دالاو ردیراکدندلدنصالحرارابس تلکتراضافر و عقرب هن ززو ندب رانیلکهزاتر ون د ځډ هلاو

 نیکنرو رود هدهیام شبا رکو هلة ابو رردهدهبلاق یر دنیا نوحمایغات همقورکو ردهنسانعمفقسو

 e سم ودر دون د دنا یکراکش لابی شاطاو هبا لغو طورونلوا قالطاهدهیان شةو

E3 فاک ختف رک د الاور رد هنسانعم نماساولق و رون د هد هغ ماب نانلوا لامعتسا نوحاانورونلواربمعتر  

 RET نالاو روس. دصاهرهدر 2 ابا صیصخت اسراوند» هر هم راض عدو رحمت مو یف راود ل سراف

 خلاب EE تماس وار۴ الاما جب بردلابش رغ همامرذ هرکسی

 هدقدنفوطش زوک هدهراح مابادرب قاروح ردنراکدید ماسو لا هکردهنسانعم بارم ورو دەدەن هحرادقآ یناذو

 به روهظو :مال | میکرو ردهنس انعم هغلاممو ما دا هر یلص مزو ر وماوردهن اورد هئس انعمی رازوهلانورالران یکوصنذقار ۱

 ریس لاو یدبا ردنکسا س داچو درجا ےکح رنهلذدسو فاتت یاب نسل لاو رد هنسادعمرضتمو هلو يحاصر رخ
 فاصو رولوا هنسانعم نو تنور هستن دو جو بود ماو رولوا هد هسماخ ءار دز دیے, ج ما

 نیا هدنزو ناربضاح . نآيماو ردکع در کم هلکو هدنکنر لکم اولکز واک هنسانعمرتطنو هش كلكه هل هج ییکرت ۱

 صاوهصرب نالوا هدقن نر طوءرارناو يرجو صرب و فاکرولوا ید نهو نیجر د يعور رغ صلو اج هدرز دکردنارضام
 فورعم هدسرو قساع .قماو رد هعردوهدیمدآتنبطهکردنارتب ام لوا یمز ماو نمر ماو رددیفمتب اغ رصد تاظویع

 یلجروهدنب رد یاس یاو :یاو ردوادنالیکحب هس ر زواا هدزابهدبت احالطص(دربو ردیقش مراکش رب مانار ذعر دیر ندقاشع

 نانهکنو زفاضو رد هنمانعمرظنو هییشو ردفوزعم زپشرپ هطناورمش تبالوهدشززو تاک ناو ردهنسانعم نولدنو ||

 سدعو نسب مهنوفنو کس جا س عخاواروسر د ناو هلکو ناب هلکی کن ابرونآوا لعتسا بکر قجشهدرلانعمورد هنس انعم ۱

 هدشزویال یاوردهنس اعم نیفزکو قعوطهدنتفلدنزاودنز هدسزو نکشوزرآهلانونون ن نتنوکناو ردهنسانعم

 دز هدنم کنه تنجز در د کر داره رد هنس اعم هارکو لاضو نیز وهلوا یلنابدرن یلخاد هکرون د هبي لوا
 هډاتکو قچ او ردهتسانعم تحاحو دوصتمو دا هدننزوابآ ااوردرظن ذ هددسر حد يار هدلوا یانعم زواو
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 دو ۱۰

 ی زدندآ ازاد راضعد رولو ناز ماش حاز هوا ارطمورسحابصر هرذسارهتر ہد رو قاط

۹1 

1 

 ازولو هیلظع تذهیب از بو دیا تعماح باران سان ض عد ءاکر دق یس :رفویدس یکن اوین لر هبراجوو

 هل د لاوس ردراو یدلو ناودح نادت انو یک مصلا جورب ردراو تان هدناسنا لکشایزر داکد د عد یزوهط

 | تزد هلو! ئشنرپ بکن م ندتااہنو ناسنا ةدام یلصا لرش و هکردزب ار دیش دیا رود دخ تاک رب یز ا ا ا
 ۱ هعجس ام عدررووسانی-نا مس ترول هان راک رد اک اکتعمور هست تب تو

 هدلوهر روج دهدهب ا هغذروهژرلرب دقاو هد هنثوقوص ناناواربعت قاتن ەزقوازرض یرتالف ناکم الا هغ ىف ق راؤ نم

 ردنرعمندنوا E OF ود نیح را طبر د شوق قات هرقهدننزو لا دل ل اور دهباکحندشوص هغې زۆق
 ارولواهدن ۲ قاابلوا هکر دبجما پرو دیدآیلا یللویو عع ع ورب فورد لس او کردیف دا صوهدتزو لاب لاو لاو

 | بوق ندنعلوو لنو بد دا رشرپ قلاب وا ردشان اطلسم قلاب ریردقهزادنارب یرات فح یا عت هنا هس قخ رلغلوا

 ۱ دف هد هنس اتم دنلبو سکوت هکر دیفدایمو هدشنزوالا الاو الاو هخلوالالهات سهروسلاصوررصا

 Hp ناز رخ دا دم هلاو یر للبادیلقت qar r دو ندنازوو



۹ ۸ 

 و

 وا تیهنرونلوا دورود ردە ید ر دنرابع ن دک لین زب اداقتعا ی هنسنرب ۱

 شارا ندنرب یر یسارحا رد]وعفم سا نداد او ودب او ردوناضم لعدو قمر ۲ ندنربکیب هدسزو

 واک هنسانعمناو لعواو رو رب توهم رعرد هنسانعمدانولد تاو تاو یکی وچو ینابیو لو شل دیدر د هنسالعم

 جراب هدنسراف هبهونم .n دد چرت مزیردننواو ج اعا هکر دهنسانعم چرت هل نر اف فاكر نون نوکسوار ر خف ت كنراداو

 ردهننانعم كعا یهآسو رحافتو حد هبا شورحو هم زور د هنسادعم لغو هدامو لصاهدننزوهداش هداوروُ د

 نایدآب نابداو ردهنشانعم شماملاق قیحالصلامعتساو شک ندلاو شلوا لطابو دسافهدشزو تایر اق بایداو

 راهطم ميل هيلع ان اس یلع بلک تربضح هدن !ردیداو آی یزد یر کلش قید نعایداو

 یهلوقم یاسو ار طاش کردن ول نانلواربسعتر زوطویو لی هکر دیفدا مو هدننزو مداد جی داور داورلد و لوا رک ترتاح انف

 هدهرب یکی دتر مزواهدنلوق هخص آور رب د لره هدرا د ضبا روس دەدةنغادزاج هخآو رار کج هس رثواب اهدن :راکدتک هلو

ت ةاداهدننزوران او رد هد ردهرونم هس در دم اا رصکزرب هد همر 9۷ "کم قد در ط سورعیداور و لوا
 شورد دش

 هرکی یاو هرکر برد هنس انعم هز موه کور ابوردهنس انعم تداعو ممر ورد هنسانغم دنزا خو بح اضور د فدا هدتامو

 لشاوهودورربداهتفک اهراوهدرب ج هيد دید قو چ الت مردهنسانعمرایسدو قوحوراوودور اوکی هدر كح هند

Eص سهوهدرو ادد او هناس طاع هنانداب هدراندښ هد ردت ی اکر .دهنزز لقبر هماعزدهنانزار هکردرفدا  

 رایج وکنالیصاهکر مد ض بلا دنعورار دهد هعضوم قحبهلیص و هوروناو ار بعت یزوک نهج کروز رود

 ۲۱ کرد هساتخم نشهدنزوخاک خاو راربد تشاشو قلطهدمهرعرون دهخجا بورویتود ردیاتنشنندلاعفنا 1

 ۱ ح ندیان ندیحاو رد هنسانعم € کو تسارورونلوارارک» هدنلخهغلابمرارب د خاودنعقومرد ین لزوک بم هو

 رادةمو رزد وح یزاورو مدنک. یراورتشاهدرب لح هيد هراکو كشارو یادغب کوب هودرب المر وم روس دهدهنکو

 زدهنسانعم تسانمو تقابلو زارب دراوهالک كیوراو همای تان كج هيد قلقواترېو قلنوطرب رد هنا

 ]بد راوهر رونلوارهبعتهغروب هک بارا لو هل یب بس یر تعرب كت او ر ریدزا و و قبال ههاشدان
 هغلوق هک اوکردیئبم هنکیدایا لیصحت تبسانم هغلقاط هغلوف انداعى اک دراو اوشوكەتەن وکن الشاطهغل قو

 ید. .دوادثراو ردرطن هدسر 77 تبحو رهموردبسانمو قبال هغلوق یادو خاطر دراو نقاب هغلقاط

 لعاکو لبنو نکنشوا هلا هم یاخو ار خف دخرار دخراو زدی راتز ضخ! مالسلا امهیلعیت ناملس هکدواد تو ٹراز |

 رردنا ربعت دادا تجمع هنعو اجا رول کرو هدشنزو نکا هالاد ندرا ندراو زرد هنت اتم

 غراخخراو هدنزوادن وه هلا هامش ئابرو دانولهدم .زعرولوا ی رعوب یسهترواو هجا فرط یکی او هسقندوالتوا

 ررردشیات یرهراشموکو نوتلا هلکذ آ را ومف هکردهنسانعم مو رر دید غ رې روت دەس کس وضهدنرژ|[

 كرد هدننزو نراه بار خف نزاو روم دهدهنعادراح هعسآوردتفل در خذو یض كنار هدانعمو رار د مھل هن اغ 1

 نوراو هلار عضو ردتفلهدل اررسکروند قفمهدس رع ردوضع نالوا یهاکدنوسو زاب هلا ذعاس هکر د هسا

 لا تکو لس دو نواشمون شد :ودو سرت هدننزو نوزاق نوزاویدنلوارک د هکر ردهنس انعمنراو هل وج څراوز دیففخم

 هکردهنسانعمراو هدننزوهراج هراو هراو روس ده هنسن سو مو تغ ذو سوکھ ہا هصرصت ءاه هنو هنوراوردهس رلانعم |[

 یک 2 رولوا قحال هن را هر هشه ردمیشنةاداهدننزو ېراک ی راورولک هنسانعم ممومو لصفو یدنلوارک ذ ۱

 دنمک لم 1 اوج ژاورذهنسانعم حارخو ورش عو دل نوکه دسر اف یازژاور اورد تعلی خد نو دی راواک هدر لح هند

 فیل قو راضعرد هنسن نلمسکندنحاعاام ر هلا هجم نیغو هیسراف یاز خف غزاو غزاو ردناکمنانل ا عو کم او

 یراکد با ارب ةص او هنغادراحصاو ردتغل هدا هد>ومیاز یدانازبسهت هلناغروا ناللتکوبندقنلراضعدودل

 اه فشن امنای وتو ديفا جو | شو نوکراب نوک راوی دناوارک کهن خادم هم یارروش, دەدە هتسن |

 نال رود ندناغرواهدننزو جینا .جیزاو زدهنسانعمنو کر او هن هنوکر او راو رولک هنسانعم تګ دو موشو سوخمو ۱

 کرد دهتسانعم نوراو هان اههبوّراو لیتر اف یاز* تورو رارولاصبوروةراتح وج هدنرانوکز وزونو د کر دقعخلاص

 نده تاتالا عج ها هنشاراد رم یانعم هکردهنمانعمهلک هدنتفل دنز او دنز هل هس راف ئاز خف هزاو ی هراو "یدنلوارک د ۱

 یادغد هددنزز ساد شاو: او ردهنسانعم راکو لاجرو اهظعو صاوخ هدننزو ناک امل در افکار تازاو ناراو ردتراتع|
 هک سونروا شان كرابراق :هدننزو هماشاب هماشاو ردم اک ندناتفآ |هلدىع مک موج دقعطاو دونم دهنسهلس

 اسهمو دجفو رد هنسانعم كامو تج هنشزو ندرکراک هدرکتاو رو د رم هدا رع زونلوا ربت تاک

 هرښزو هشاب هاو ردیشاب نایساب ردهن انعم :نزکنوح هلخاکو نونو كىنو شریک ررر تاس

 E تا



 هدنرگا ندرادجخو تاب یارودوخ اب نکردپام & هشه هخکی کر اہ دسار وار زارى چ3 ى ةر قى لوق هکر د هنساثعم

 ههلنزوهنیشویس سرا نت دتا ادن راھ دەبوو ھات مز او ا دیلوم ۱

 هل اواو , نرتشمهب چې یور راتفک ینا ر کم ردندنراوطاتا دانش تایراو تامارکب اعجاز وادنوسولصتم

N 

gag RR ape aa E OE SRR ERIN SSRI ttt MRA لو تست سس EN RNR a تتنا 

 لا ز دین رده انعم ایزو شوخو نوخورون (دیندهنکند رکود ورولکه نساتغ د ن اکر یاو رر د ځل دک هنالوا

 قاهشیدکیسورو رو لرلیراو قعیردهنسانعمشوورو عر ورو د هر ر هنس هکر ابو عراب در کس ندصاضتخاءاه
 ردنرابعندتمواقم ااو ھ یر OE EE داند رده کندو بئل لاله منراردازبغت ٤

N 

 ۵ وه ىلع ی سنو ؟ردنمسا رش هقخ راد قاما سنتها دو سرف هدننزو یوم ف یونس

 زا نطدو بوكر هن ر هدمهس نوای ن دنا 1 رلفلوادوعو منا ذع لوزتهدنراذاکسنع -آتورومت توعد ی اد ارهش

 فذح رریدهدیزهدس رع روس دیونس ەدە:عا هرکزردروط سمو درد هد لص و هت لانار مشو هدسودافرل دلوار هاسماا

 یاو ردم2 نالوا ریسعت یدنههوغو »یک ول:نوکدکردهاوذش ان ميماهدشزوایجک انس" ردّتغل یخ دوس هل هلن اب ۱

 یس رع ندنعوت قنسراد هل ناب مضو ردهنسانعه نادوانوقولواورد سان تور دام درو له 4

 دادم داو رولوا نیش هل هنر 2ی ۵ ےک اررارب د خد یوق لغت ر دو یس ەر ۶ ۶ لقن رفر اد یا رمش : فرر عما هغر نالوا

 ر دنراسع ندراقکسا یرغوراکتسا سفت یدنکد رد هن انعمدوحوورور غورکهدنزوروز لفرز وؤ رد هنسانعم

 زا قم تردد هلاعاو زوما بت رتو رب دقت هلکنآ کرد هک مر هدنسهن لواز ردهنسانعم لا

 و ت كبر مو- و ردهنسانعم لازال مادو لاوز یی اب لاو ابطاواوواسوم یک ق ریو دءرو فرورطسو باصو بان

 شوم ردلغاف ر ماو صا لعف ندندیشوش ها مض شون شو ره خان تلاع نصرحو ه رشا الز اهماعطهدنرو

 اد فا دنتشرا هدایزاشون سب ردهنس انعم عاتساو ن ټشیا ند شور د هفل اس هغی ص ن دن دیش وش

 "هدرخ ًاتمشرفو ردهنسانس نور نوید نفادنا نر .عراضم لعف ند ن دیش تو دو-رولواتعد

 عاق قارتسا هلتااه یدوو نیس حد هسوب رداعاق مسا ندد شوب هدننزودنرژرف هدنشون رد هنساتعم ل چشیا

 هدنزژ ندیهوکت ندیتوب ها غار اخر هدرکید لع هک ارذکم کد نواوطق دلو لاح ەم اک نالوا

 مهد هدنرو دنور دن وس ا اا یش ضععهو بلطو ق قمهر او ردهنسانفم اغصضاو عاجساو :كملکم دو لیسدا

 ننارزفا ى دبدن یلبح تاد ش هکر دیج- ی اع لمرور دتر اتع ن دلو ضح هدناسناس هن لس اعم هکر دهتسانعم

 هدشاب ور رد یددزمسارازهردهنسانعمدنوبنیندوب مح: مسهدن وب نو راردیارممختیق شست یک اطار دىلو حرق و لنمحم

 هو تقرافدو هو حالنا ندرصتع بل افزاهنخ الات هکر دهب الماک.تلاحرپ هدناسنا سقت علحو رد هنس اعم علج

 تان هکر دهدنجهرواو لصتم فا ناس ی اوار دو ام هرزوا ناس زوم نوا کرد هدنرم فن ناناکو تاغا رد تک

 ج اور د بو لدورابرعر ونالت وس هدنعفوم مک اوت رد هلک ر دنادار اهدنا یعنو ت دش ضد مهكر رووا

 لاعفاوردهنساتعمد عدو قار ,اورواک هنسانعمتعتسرورارب دم رک زار دم دزي الك ەچ یوشردهنسانعمهداشکو

 نهد تدحومهف توتواکز هدنزوابا باو او یک درو ازودرک اورولوادیعنوجها افلام هددلاوارداضمو

 هورفو لروکو ردهنشانعم نضسوزوسهدشنزو تاذتاورد هنسانعش جی آهقفوف»دننزون درک او ندرباو اوردهتسانعم

 . وخ دة فلز درازا رک ات توو هایی ون رده ودعم تود نالوا هدلد هکرد هننانعم تعاههدنزو

 عاهوو عاجهدنزو شکش» هاا یال شاو رراحآ هةوول هک [هکر دغالقوا هدنروهراعد هراوم روس د ۱

 با هلم همیار دارون ردتالاحوایشا نژکهلوصحهددانسفو نوک اع ۇشا کرد هنس انعس تابناک دشنزوروز روش

 ,تاوذللزانو با و باشد ح زق سوقر دعاضواورومانالوا دث داس اعسلاو ضر الا نف نهبرداوهوح ثداوح راوم راوتروس

 ينا یرکبا
 | شآ هدنکت نو؛اوا قالطا هر هنعطا نیذخت هکر د.فدا سود زوان او رددجتم یداکو تعلیااش# هدحوتعم

 کم یوکمزاب اوف یوکم او رد هنسانعم زادووربکو ر دادیم رعمییک ابودکواوهروغواوشمامروند

 یی یاووزد ةمسانعم ع وکیمولا موکیسولاو دوداوآ لامعا هدهدنءقو ءا نالوا لوعة ةاداورد هتسا تعم |

 رداليضقت هادارت رد هن سانغا دعراوقازاهد از هدننروردامب (هانتمیات راو ردکید یکدوکر کناف ردهثسانعم

 ودهنسانعما ردو یکدوکو ردناوخ هصدو حادمو رغاشدایخ هکر هکر د هنسانن غمی دنا اتلاروس هدننزژرکداد رکتاو

 راحام راحاو ر و دف دا نع لو هد و ۶ ردفا لف ند ندد اورد هسا عنب کو بوسه دو جاع او جاو ردنم هار پنو

 کرانا چالا نع لهاهدنزودحام رحاو رو د قون هجر عرد هنسانعمرازادووشراب دوو

Ê 

 هک ییهرهش ن نچ نالواهدزو ةصاخ رد هنسانعم كمرو شو دو ك دریو هدنزو ند شاد لس راف مخ ناد دخ ندرحاو ردنتوا

€ 



 رع هلک« دی ر ط یو لآ هکر دّکرا عو رب هدشز و وک وشال رد لام رک د ارد هات هم ن ز ویک راعهدنتغلدنز ابو دنز
 او

 زدودارص هداوایانعم هل او شد هدنشزو هشیر انس رار درت ٹن غاوعر د تلا نج هلآ نا ن درم ط هکر د د هنس اتع زت شنو

 ریمعت روق حوا هک یاب اراواشو رمشذجو نوط لحلیکهغاا ییعوردراواشورازادنهدنزو هفح «الوهجیاب هغ

 تسوو رود هت هدهنسن هول ناواو روتلوا رعت قواووتخواکروس دهدهعضو هکر و ةجواوزو ونلوا

 ردکعد ایور نت و ءانور هنر د هند انعم نن زر وکو ییز د د فرات ك تاناویح نورد هنسانعم ناروا کش

 لواورون کد د و هدنکژتراز زنه هژاسءروس دد توا تراوح هدنزو لف لرد ظذ دسر کی دش دە ر کو

 یاری رلرکح هنرل هجو هنرازوط لوق لراقجوچ نوجا مخز مش عفد هکرون د هد هن مق تلرزوا شا
 نادنعو رفولسهدن دذغ رلضعد راربد د یک رفول ههاع زدک> فورعف دکرد هنس اعم ر قولن هدنزورنه یل برا

 زدرفولن : منع لتفلالتاف یرادخ اضنادر دروس د لا له رغ رولیراص هاشخا نالواهدنفارظار دک رب

 ندنامحآ تسوناع-آ یخ لس رده ولنانلوا متعت تدوخ هکردس رعمدلس هدزو حربا یت ارد نابود
 زر ؛اواقالطا هدهناعنآ یهاسو کلخ سه کرد هتسانعبنامنآ مخ لا كلل رد فتر وول رها ر داك

 اوت :رابع ندقمعصیس ردكمدازب هل راحوا یر کی ۱ کرد هنا عم لد خورد لت رغصمهدننزو تالنک تل كل

 اطونوک او و ماء نوک رد اک ن دک الفا اهه درب نوکلنزد باک قدکمروتنهزسو نمت قدر یک

 تاتح 1 رریدرفول هماعردکخ فورعم هکرد هتسانعم رفول هل سراف یاب رب رب ول- ردهاک ندکالفا هلاواو مسک

 شوق زب هدّدوو کد راکه وما رربدو رولىكح ەر وضص ة7 هد و رعوراخا الح زر ارو هظندوصهدنع ولط

 لدولسو ل ول هل تسر اف فاک لرب ولس رد دک بوةلاق «دنرو چ ندوص ر دیا مارآ بولوقهعضومیتیدلزاب واک
 ذونکو دوکو رغم ین زرد تی وجه کردیم هراسع تاتو تد وح هد زوړ دحل حل زد هنس اتغم رب ولت

 دهنسانعم فصاویراهدنروحم من من ردهناک ندکالفارتاو اود لو هقح يلو هدرن : ورک لنردهنساتعم

 مک دل ایر اا یر ااف ھے ورد چار کرن صو صع هنات-دنهوردةلمر ا

 هدناردنرامو یترک ر خس هدناهفصاهس شر وارن وو یس رطغعز یراص یطسو لس راکججو هدر مقص

 نلواوردهنسانعم زمهدنزودادس داعن داد ردد قد هناح ارجیناربیرارب ؛دزول تخردهددالد ضد هرو نح روز دزاک

 ی جهلا همی توک ده رک کا کیا مین ودیافرف یلطابویحویدو نلن هلکنآ نانناهکردنوقرب

 نیت نا روناوا نعت داغ ورولیکهشابهدکتحب کو وب دهنهالک هرز هلا انمى الت فلت ہت رداواحب فور ملک د

AEST SRE Esداماش هناولا ناناوارعت یدسوکهنوکو یس هب حالو یک امو کر  

 دج وک ك ناخ رجب تراب دید خو اید شت ږلغلوا یکهقلح نداروقر دیا هنوکربخرحلصاردماعونرب حر من
 ۱ | تالاهدنرخ باما دوخ اب هلواهدنرغآ هبرا مرابکردشاط لوا تانسوح ےن رولوا یرادوا لاجوکر ازد خد شش

 | مبعت یخو قسراوهکرون درد ی قوردنوآ قنس هلو مو ناتو نویز که اتوک ماج هیهستر درا قم نزو
 | قفالاوفاموروت دهدینکو هبقهدشزوهناملس هبا دن جفردناعمآ انمهناش ردم تۋ هناتتهرفو کت نور وت لوا

 |زدهنسانعم دە دارو تاد ورد داو نسخ کد حش زا تدم تسدعن 2 زىلۋا کن دکتففرکبف ست نالوا قم ۲

 ارد هدر ربهدقسوم تساروت رولا قالظا هدهنعادودكب اب وبخو اشراف هکنوشلا مرارا د ےن را رات د ےن ||

 ۱ هک هتسرفاد انا فست نو تنش مو فص رور زورعت رده اک ن دعم وف هرب نذر طرب زو یک ا خور ےن کاخ احور میت ۱

 اقىن نوح کرد ةد ة مختل دلور دید ی ینالوناتسسوردن | ۱ ی داکه نسهرتاد راون فصتدوخا ردنامر

 هدناظتسم تاکر تفدش نامه یدزوکول# ناصر سا رس یدلد ات رشت هضرا لا مالسلا هدلعو ان ىلع ناجلس

 | یدنلو هیعمت هل ازور چت نمک اراب در دل وط لغازیط یر لوا هضاکه زات تفصت ندح ابص دروس سما هزات رغعنالوا |
 ۱ لسن لغ سرق لها هد اوزریو راد دید زور چن کتا هاکودرواوادةم نوک م راب لع لزا نیحناع اعهدلوفرو

 | نقصت كن هعوننممن نالوا هدنیمز یور قالخادودما ردور دیرا دقمانند فصن تب الو لوا کرار دیا عز هغلاب لا |
 | هدهننتو هلواو راد جتا نل یحضزوتط ی :رکد نادو می دن نران تاعارتخاور ددا هډ رر هد تس وهور در ارو موا قم

 أ | کت تیرگی ار قلطهدهیلتتصردرد باک ندم اک تسر هو مان هتفس من هنود نولو د روذلوا ق الطازورچت

 |روس.د هنیراکمو رجاو داغراودرک اش هدینزو هزاوخربس هراکعت ردرفولت ا اهدننان و اقمنو قعن و قعن ردهنسانعم

 یاب کرد هتسانعم نادناکو ناب ار فهلیسر اف فاکو نوٽ روکسؤ مال ES كات مند ون .دهدمر هتسنمامنان رص قانو

 :دناکشروبقزکار SSS RR تک جادو شک رتراضعد ره 1

۱ 
۱ 
 ٍا
۱ 



A.0 
 سس سس رج

 دبا هنسن هش هب هبنیو يآ یخ ادو لثم هب رد صو تصر د 2 یرهاطوفر جو هخ اور ند شرا ررر د یش ماف ن وتلا ۱

 ییهدعمو خعم یرهتسرولوا یو یت دحو ضاقرادقهرو شوخ یس هعارو لر هخا ندلقو رشک ی رە د ةعو ولم

 ندیرابوا رد یت ندندیزانوا ندنرابوم ردهنسانعم ميقتسمو یرغوطهدنزووکم ون رد یوقمیرکحو بلقو

 هن هلک نالواهز زمه لوا دک ی دیشغلو رک هدهحاس درده رلانعم یعارو قمردلوطورد هنسانعم عالتباو يعود

 نوفا باب زولوا اقم انهزمه هدنلوخد هیضاننوف  WERKEهبقان ی ةادا هدننزویل ف ف ډو د

 زدامردارو روس د هدد هدبکرتر دنساناكنات [ او ىسااب كناباب کرد هانی هدزداپ ان, ان ردهدنعفوم

 تطظعو ردوو روئلوا یالطا هدهردارب لوو رونلوا رببعت ییاط هد رتو لاحهدس رع ردولاخ هکر دهنسانعم

 تضرو لینورولکهنمانعمدنموزرآورادلماو حاتحورد هنسانعم یا او تجاحءدشزوزاج زا ردهنسانعم

 عمطر صروالغو طقو یلولاہپو روناواریبعت زبسكلرب کردم اعم هنا دور د هفتو ردهنسانعمشهاوخو ||
 تسرد هد هیت سو ردلناقمن سد رد هنسانعم بو تسودورون دهد هک د م اعط هنا اهتساوو هرشورددٌس رلانعم

 ۱ یرارلءلوا موسسه تسرد هدر کید سلو ردیاداقم هتک زولوالعد جګو غاص هلغلوا روطتمهدنناونع | ۱

 تحاصو" اتکا زان دباواو دموارمض دنمور اس ردثماعلوادازبادهاشهدپ درواوا تیدراومه نو
 ۱ قالطا هدهبوکو تسودورددآ قاعزارب ردهغت اط ناناواربعتناغواالاحهکندن اغف ی یزام ردتاحلهاواسر

 ردا عجایب راف فاکن اک اس رولوا هک ندناکر اصدناقشاعوردهنسانعم ناخ اتو نادننتجاح :نایزام نایزاس روئلوا
 یسراف ف اکرب هدشاّتشءاب قابا هدربصتوهدعج تلاح لوا جسرءاه ابو فلا یرحآ هکهلکر رد هنسانعمدادخا

 هکر د هنس انعم فالغو نية هدشزومارخ ما یبکیکت سیل دو کد نو ناکد نو ناک اراز د ل صوب فا اک اروتلواهدایز

 ناص یعردهنسانعم ش دس نبوحوردهتساذعم لت اجو درو عتور دهنسانعم طښوو هترواورد اهر خخ و لق

 قمرآولبو عرضت هدنزو شداتس شداسرون د هنقوا نابص شدخ رونو ار دعت ی لوق ن ابص هک ی رب یت و ط لاك نیقوآ
 لر رابودن زهدننزوارمک. امن ر ذ ردهنسانعم تو یاب رهموتففسو رد هبنسانعماعدو نینسحتو ليج ءان ودج هلمسح |

 مسلطو رده رلانعم عم نوبضو رصمو رکمو هلیح هدننزو خر خرنرون درانهدس رعردهنشانعمش 5 ۱هدنتغل

 زذ هنسانعه چرن تنرنردس . رعمكنرت جزن ردذوخمندنو ردایچسور هلع تايغر لعرد هنسانعمایپسو

 درب , وصاو شقن هند تیام مسر یراکد ابا روموکد ارو صو: لرلشاةنو روس دهد ەنسالو ىه كش رهو |

 :یتقیقح لتسرب کردەنغاتغم هرکفو رظن هنو مضوارنوکس دوزن رردنا ےظت هب . رزواكت ار دبسالومه

 لکی عرد هنسانع هر دقتو ضرفوردهنسانعمروزو تو هدنزووکیورت ردترابع تدک ارد همولعمووما بیر ۱

 رومدالغا ه هد آر دهدنماا سر اثر هش ولر دروپشمرهشربهدننزوزبح ی رب مث روش, دوربن رهرب هدرب كج ه درب دل |

 هدتسودو ردب وسنمهر شلوار نانلار عت یر ؛ زدز دفورعمیرب رن دیدحردجرومد یراک اقا اقس

 ریش
 هدواهدمکی الثم رونلواربسعت هلا ی دو هدهدنکتواضباهدمن رع هردهننانعهرکیدهدتزوزج نری

 هنتوا قیشمرص هلسر اف یاز هرن ردکعد هرکسندنو رزولک تنم نزد مور دنا مدرب ناچ هددواو ۱

 مدنشت ys رن رد هنسانعم انعم قحخسولعو رد هتسانعم نانسو قار مهد ننزو هزر هزبن د راردهقشعهدس رعروس.د ۱

 طح ررفار ارن ع وار, ییطخ هرن رداتف فكن ەز فکر هزن رده اک ندلطتسمعاعشنالوا ر ھت 1 تورغو ع ولط ۱

 كند دز یدناراراہن : هزبنیرب ره ندهحورو حوزیدیارا اوینولاخرب مانه در کن هنسک مانرهج-هدعضوم مانزسه | ۱

 عقتسمطخراضدورار دیا قالطا یطخ هلال هد ر وازم عضو ماقلطمو یره هن غی با لرهح-و ییدر هی يدنا

 رود هنس قب اط یرکشعو ید هاسهدنزویرادس یراسس رار درون د د طخ زن هب هزنراومهو تسار هد باغ یک
 هدشزون اشیا ا او تام هونسمداف دم رو اک هک هتردىفتص یکی ا كفانا ییدلب !هدادرارلدبشج |

 ءا هل تم هتسش دن ارؤنلوارعتروقکر دیسارصراوا دل دحوم ابو نسف هیسیم هسا روج دهزوسفالخو نال |

 داصهرتشز هدنتزوودک وسو رزید شفامهد رع رود هب هنعیذ نالوا مودعمو قور دیکر ندهصیصخ ۱

 یراو یرلحوا نکی دو قارار دةب هنن یرویسرههدننزو شرر هللو جم یاب شش 1 شد ردتغلیدایوسد رد هنسانعم | ۱

 ردهنساذعم :رهزووع "اوردهنسانعم تمالعو ناتتوو ایمن ةادا رو وذو چ امنو ت شی هنکیا برقعو 1

 يتدعمهزورفهدن آردرهشرمدن اسارخر واشد ر دیراک دیدامرش یصاعراربد ین هنس امرخ لهجو اوړو دمسهدس نعا
 ۱ ناص ناشد اش رارد لروناشئالاج ردیدآ ههمعشسرپ هنس وضو یدللوانا هدنس هدامدکه نبر ذروباش هن یلصاردراو 1

 ۱ هایم سک متر هتسعم نو ذمو لیسرو هدر ٹاک لاو یاب لس اسم رد هنسانعم بمالعر با تن ۳ ۱



۰ 

 تیهنومهت ردهنسانعمندیهن ندسمنرونلواداریهدنعفوشنس ردناد وانو مو دعمهدح الط صاور دة [هناسلقموق

 اروند عست هد ب رعردیعا ددعزوقط ال اهروهظ هن ردهدنزک د هموجضمنوب ثلا باب ردلدندانزاو وردهنسانعم

 یاب غار عاوم یک اوزوک یاب یارک کت وا تر اش ی ناز ر روا ا نالوا منا ندو هکلف تاهژوةطو
 | يموکهدیکرتوزارکهدنس رعردکهعکواكنوروساع اد هکر 2 دهن هکتو ح وق لو اهدنزوزادکر او اون رد رلح روس لسا

 الفا خدو هارد اک ندکلف تاو زوّعط ماهر وناوالامعتسا هنسانعمعوف سرو غو شا ناز اورو د

 رعت د هعدرا تاهما رک در ارصانع ردکاف زوقطدام هکر د هس ءان رده رونلواقالطا ی دەزىن مورد ەچ

 قو ھڪ کیا هلا هراس هع سو رد دارا نوکتمودلوتمزدنا اومخوداجو تاسهک شل ناوم ندنراخ ازتماروشلوا

 ry هنساتعف ز دە هدر هدرب هن رار دنا قالطارد هنندرب هنعوج هلغازا یلحدم هدژدداوح ید ران هک نذو

 ۱ قالطاینداک ةا لیتشم یهطوازوهط یهانتلاسر ت ترضح یاتسکدافیا ارم ورد هع نل الوان دو

 ! جاک هنو بت هر قیط هو مراط هنو نودرک فک هنوالاب ره هنو ریس هو قاور هنو نسارح هنو انیمب انسراصح هب رودلوا

 ۱ سارق روس د درج شرع هدعرش ناسلردهتنعا ناف هکر د هب اک ندکتاف یگزوقط ج Gef حرن ر رد هعسآ القا

 هلن اه هلاه محو نوح هدلع رتآرو هدنزوناکر زر یاهو نوت مضهدیرکناهج نهر دتغلو نانه نا ردهعستلالفا

 E روش .دهدهنغا قرو تو هنغامقب دوکوهرکت کت هوخ لا كلت یعردشفلواطیض باه خونو روتزىسىكەدالضةلاديومو

 هک ایست PO OY Cres هدو هر ا ر دمو سیم هبارول ن یانعمو طو ضم هل مز5  فالتخا ین دوب

 هان :امزوب ةصاخ ردراو یاولا هکت شز یرلقدصآ هسا ءد ردهروارس ١ یدنلوا قالط ارو نوار بعت نو کز ود

 هدراراد مر ردراو یاونایدکنو رارردنلاص هن ا و 21 ۲ امهلاتماو نافطصاووصرق 1 هده داب وو

 یه وک قلوق قعبهراوشوک ۲ راریدنارایا قشاعهنعورو رشح هنعولرو قادر هنعولریوقوط هنءولرب

 هدنرابراخ نیاشعالاح ردنوک_ دود ناب ورک ن راذورب نودرووا وا هی اب رد ما ى ریز دنودل

 تژدناش رگررام هداك نوک اتو اا یھ میاد تن "رار د قاغو یرلدراف

 تكحوس ندشموکوتدن ولآ | هک لالخ ۸ ررر که رە کادر ر دیاری بعت زال هک تر تسد ۷ رزددنوزاب

 مک زوال یهفیعد نیرتشکنا ٩ ردراوهدنراب زاهر اش عین دوپ ر زاقونظزواواهدنلک ش هقلح

 تازه رلهرمشد راد راف هک ته ره ردلحادهدنووخد تفهرهو را ید نکتنرتشکتا هب الوا یهةروناوارسعت

 لاخو رردناربنعت جم و تسا هکح اد قس یر نسور از کج هن رل اف هک هوو همرسوانح نعب رد هنسنیدینکر کد رو

 ردهنن رلانهزوکو كمروڪڪو ردهتسانعم قابل .ضعو متحهدزو ر روضح ها لوهحواو روپن زوم :فرورزو

 نوللوا باب ردلتنم ید فو تغل یا !نداز روە دنا یکیا هکر دهد نمر نوټ لصتمهب قنات یا نا ئ غ درد رک: ||

 یلدینونرد هنسانعم تدون هاا خف هبا هبا یدنلوا نا هدنسهدام کرد شن یادت تزو ی فردهدنرک دهحوتفم

 مرازآنرد هتسانعم كلكن دلاو یل وارداتو كم ۳ اب رابرددجج لعفند نتسراب بار خف تسرامنردتغل هد هلا
 ندندیزان ندیزان ردهنساتعمیاواهدرزآو او لع .اهدرزآو لغحار كع ا ندرز | آر دبقتسم ین ماکتمندندرزآ

 قایق یرازو هلانویعاریونُم او یعازوالاویغوصلا هن هنسنرر كابا: دصتو هحوولیسو تانوندیزابرد ین
 , تبترواک كشمالعا ی دندن آیکتیتردعضومرپ هدننع-اطخ هد زو لاوح اهل سر اف یاب لا لابس ردە رلانعنم

 ۱ هنطا دیعهدمب رعرولوا ضراعهدویوا رکردقل ارعا هد نرو ن امد نه E Re BP از نادا

 یفشت كنا ضعا ند هب ذوم هدامر اربد قرا: وطو هغلا و ط رکود قلخردتلع فورعم هکر د هنسانغم عرصورار د س واک ۱

 زا هک ی هو نورب قعد ید ٌهقلح ار دارت هبوکم لاصراررد نلاصی ءرقو ند2لوق کز دزاو یبوفرب ید كند وکو

 | لرت کردراو یو یصتربوزدقوح یاونای نکن و زو روتلوا ربعت هدالفو قعخادرک کد ولک و ردقوحزکدروک

 طویضمهدنسضع» تلاعونوزغ !عنممامت نکلردیاعنم یکرحو سح بو ةبح هغ امدر ان دس افرب نداضعا ضعد هلا

 ههنتسوا یشابو ندقمروا هشاب عربصهعا هاو زاوا طونضم هدنسضعدو رولوا عفادربهدیآ اب ابو هد هتفه نعد ردنا

 نالی-ناسردرومشم بارم 1 كرن رار د ید نا ءرنر دی دج كس رار ار چ  ربنرووا ثداحندکهثود

 رولواقالطا هد هرومغب ناغاهدیآ لواورد عنبر لصفرو لصفروهشقات ہد نان رسر دچا یآ یکدهدسوزهنسهدنزو

 ىج هفوا ندنعون "را کرد هحوتآ هد درو قو طرم -یوسدنردهیبشتادناساریز یکی یعیرد هنسانعمدننامقو

 روفتط روعت زرد یخددخ رکشدنردزربس طخ هلنار مک طر کشم ر رولواریمعت یکراکو کہ دیک. :مرولوای دکاو

 رارص عدو ینماو دنهراضعد ردفورعم هلکع دهریرزلا بصق یدو اهن ی ردهنسادعم لبابا او یضقةهدنزو ۱
SG EEE GEEKS Eوتو ری  

ê وتلا 



ANS تین 

 بم هد کک کوک و کی و یی

 ا

 تگوردهنسانعم لکن مو ج و کورو دهب هنس) عیدیو بی قلطموردهنس ان مریطخ یاو ينراکوردهشلاتعم ۱

 نام آ رم ی اص ءالضفلا ریوسهدننزو لب كېن ردتغلهد سام چد یازرو ذاب وس هد نعوم یھت هکرد هنساتعه
 وزو آو چھ اکهنسهدردباناس مارو اس یراکدیدحا هک زا رطال مرا سیو راز تب 9 و شا اح رش :

ej.ین تدواهداع فالشن ؟ردبا لک !هتسرب رب درر ويى هزادناش 2لاهرزوا قعمطردرولاحرب لک ھلا ےہ  

 اط هر هب رد 2 لواهسنلوا یساعت هدا څر هدعد بول الوط دما دكفتهرقرب ول یتسوب ولو روشن هس رعر دشقو ۱

 ردها ندرلیلت نالوا ه هرگا فال مان ناکوترو* واق اطا ا م هد هدو ۾ ی "از اور در څکه د زل اوس 5

 لیزر
 ےک

 | ردروُواربو ند رو ع وو دو رد هنسانعمناوار هو قوحورد هنس انعم مظعو لو ۔ہد زو راوھر رامهتردنعما

 رولوا هک كېت هسرر د شش هب وصد دد دق یروان رعوک هز ما مو بورلطزر۶ دراو هک 2

 توست حوفندنغاو ر 2 :اهطاج*یدرب هعد د زود 5 نالواهدن ۲ ۱ رل هسقاب هدنراکو م برزود لبترب لرغازاوا لزان

 ل هد رض مر دفورم لدا دم ین دهد کر تر وناخ ود رار دنا رارف کر روک فا را وقرت اسهسناواالط هنسههیح |

 ناطرسو نوح كلفه ردرادنآ من غم : دادس نت رد دوم دم مس bek e غب ن ناتعحریر كنهن

 ار . زورا لهحوا دکردرعا | ماعط ع وزب ور د یف ام ل اغ ند ن د ېن هد درو دیر دهم دله رولواقالطاهب رادرب

 قم و یو E E وك الغ هر زو ن دسر ندې ردن لوا تباعا نواو ایل

 ر عمك ر وانا مرد ەتسانغمەدالىورېش هل اهرو هل هن ردهدنرک د هرو سک منول فا بار ر دهن سا نعم ندا چنو

 هر شی قاحاف ناق دن آردکیددنوآ ار شر ددنوآ هن.دلصا هکدنواهنوروداشرهش ی هیردروناش هی صار درهش

 قمود ندارم روک شامخ ندندا موی دنلواه. سن هل اروب نه سا هل غلو ا ناوار دأشاهلوةمولهدرم لوارد هسادعدا

 تمدکرتو ندیدایس لصاو همسانعم یدایاعضوو یدوةردیضأملعف ندنداه هدنزوداز داهن ردهنسانعم

 مسروزوزونو مار هکر ردرخ اف سامللراهدنزز کد داتو کت داهم ردکع یادو لح :یداهم .-یداین رد هنسانعم تفطو همش

 کرا ندیراهن ردردصم مسانذندیرارن IE رونلوا انة هد هع ول هدنر اتو کر اسبوکهدنرانوکت فاضو یلاع

 ردهنسانعم فوخووترو*هدنزوزارد زاهتردهن رلانعم لع را ردحو مهووقةروقوق ارا ضراع لار هو لس او
 لاهنردلوعفممس | هدیزاهن ردهتسانعملع ارذحو قثیروق 5 نادرامنرد ییضام ندندیزاهن "دیرامت رواکص العفو

 بد

 زی ؟ردهراغمو نزن ناش ام روتلوا قالطا هده کر نحو ردا ارے مارک کالم نار ك ہ نان

 داد هدعژرب دیدات اان مالسلا هیلع ح ون یرهشلوا ارز هسا تس حوت دنس مرد دنوآ حوت یا لواردر مش فور عم 0

 ررر مت کف ا ا اوماراوزو ددرادو شەلكىد ی هدنزو لاصو

 | قعب رد هشعانعمهاکر اکش هاکسلامت هاکسلاهت رولکه نس انعمراک شوو اورو لزا تد ارتساهدنرزوا هکر ونس دور هنسن ل خشو د

 | رد شف هاکل اهن کلا ر ردر یک ددلزک ن ودلوصد دایصردهنسانعمدایصهاککو ر ونلوا رببعت قال وا هک ر وا

 هزواحص و عرب ویک لت هنشاب ردایض زون هدهجاعا لزاورون دهنادفنوزومشملکی 3 کیهدشزوهلاس لاو

 ءاکراکشو هنا را لمهن ماد نوکرزا ندن دنص کات راز کی دهن ر طر ماد نو لغد رل هست یس هلو ما

 رد هنن رلانعم هاکسکو هاکراکتش هک هلاهنو-اک هلانرونل کد ادص هدا اردهنسانعمهاکس کو و ور دهنسانعم |

 اس د رءروتلوا مارآ هدنگاهدف زاهد نام ۱ هکرولت دهد هننمزیزو تاد رسو رو لوا اب ا ہد ا ںولت اهدعشوما
 دیو

 هدمگقارع لباواو خف دنوام دوام ردرارت والدم بادرسو مدو دوو نو کرد هنسانعم ها اهن هر د ناپ ترو ارقد

 دمو تخقوراب :دیددنواهن بیک تلادعب نوالوا قالطادنوآ هن هنسادعمدنوآ رهشهلغلوا ناوا رف ین اوآو قاحاف تاو

 ردنوسنمهدنواهت لت نان یدنواهت وایت ردندآ هع شرپ هدیقسو هورولکهدهنمانعمناتسر هش دنواپنور واکه د هنسانعم

 ناتو ی مروبقر کو + هدنزورمهم مع زددهد ندهمعشمات دنزا ن نانلوارک ذر دعس هدر 5 4 هدنقسومو

 لدن ناھ ےض تفم تف ردتغلددلا هجم نیش زد هنس انعمندا موز تفرکلنوس ناسخ ر نتسه رد هس اتام

 رولواهنشانعم ردضم هلی رو ردهنسانعم موتکمو هدشودو ولزکوهنسانعمیدلباناهنو ظفحو ی دلزکر د نام

 ردیدآ هرس ۳ هدتفس ومو و وال ناهار اد ن رو ر و د هدهننطالسيارسه وكانا مکورتسو كلزکی یعد

 اھ رسک روس د هده هنسذ م وکم مو ول رک اةاط مو ن وفدم لاموزوسول رک هدنزو هری دس هللا هح .وم یا هدد

 iss ردهنسانعمهردن اه هد رو فر دار دلج ردفورعم فرظ کردهنسانعملا اوج لجو نو نوکسوا 7 1

 خاروسو تالدداوو ر دابقتسم بطاحم ندنداهن یه داورد ی : ردهنسانعمفوخووةروقهدنزو برف ست تنه

 هلادزرولو تعدد نیسامروفژ سرود هابزدوخ او هخ ارو کش یان هم سیردهنسانعمنامزو لدور دءشناثعم

| oe 



TS ۰ 
| 

 هد سس سم

EEاردا اور هد قس و دورار د هراوکشوخ ةدابهدننزو ه زور هدشو ردهنسانعمنیرمشناج نارنسوب رداور  

 اردرازآ س Xs هدماجوهدغاط هکر دوق هد زو فوص یا دیدآ عضومرمذنب رققاضف تشدندتزو د چو عو

 ھكکرب ہب رع هلن و فو رربدهدهنسهروا كب وکورزا کور زاوا هدر رھچب ترک هکر ون 2 یاراعو یلغحو روس داد هد رع

 ی ماکت نذنداتفادکر د فخ ر عفو فول 26 و زود ارپ ر عافو غاقو ردهنسانعملد وظونوزواوروت 9۳

 ن نرو در دا قتسم eley دع ی فون ید ول اوو ردهگناتهم ط وة و لعتودنداتفار دابقتسم

 قمرة > شخ هدنزوندیشوک ند فون رد هنسانعمهطاعو هش ردو قیلغدح هدننزوهفوک هفو هقول ردهنسانعم

 نیکعنمادص ندماجوندعاطییعب علوم وق و قلواادمن ی یاراخ و هطاعندنرلارا بورمکه ن رب یرب قلخ و كلر وکو

 ردهتسانعم مزالمز درک اجولوةوردمع-اهاشدابرب هلفاک مع ف رکو رد هن رانعم اطات كروكر دو لاملکح و قلوا

 نوسلوار اصا لركن واوا نا نزار د هنسانعم هتسرو زود شن یک هدنزودن و مهلسراف فاکو لو هحواو دنکول

 هی هزب حلوا ردقماو هدو شعم هکارذعردیدآ ن س واط ر طهر ر یلاوهدنزو سورفو و ھل سر اف فاکرم دن شوكو ول

 یسهولقبریاو قدرو یسهروخزغآو رد هس انعم غ مراهم فوري شوق هدنزو لو لود یدلتروقهن بوشود
 هکر د هنسانعم لوتورد هنسانعممداکوزوس قلطمهدننزو هلو هلو روم دەدەن زاغولجارصور دە راند قلص مو

 5 زنکو زد هشتم دز زودتر کدزوا حاعاو ردتراساهددع یللا ردفرحرپ نداعش فور نول ردلداقم لعق

 تانسحهد ومحم رد ةر وة نالوا هدنادگز هضرد هتسانعم نادحزهاحو هنس انعم ى زاوا یرصتخ

 ردە ر انعم ق لابو تاردوںکں قحهزاورابو یزغآكلقو لق ەد رءوردرارق- قشاعلدس دکرگدراسخر

 هکزد هشسانعم هن هدنزوهوک هوډ هلدقت رطهسشتر ونلوادا سعیشافكت ودع هدنح الطصاامعملهاو ردندارهشرژ

 ۱ هدنزو, نایوک ناو ردیعما رکن ہود ملکه لا کمو واو کی ون روند مستدم رعزد عما ددعزوّهط

 ۱ هد نشروا ندنغو جدو کسو راردناقالطا هثمط السو لولم یراک رت یاتغجولوغمو رونلوایالطا هی هدا ازش

 دیماو رد هننانعهردنا یرازو هخولوررتد رداشتسم ل عف ندندوهدنرود وک« لوهحواو دن ودا دو رو ده هل طو

 نازراو برظضمو الرج هکمو نوساوا دعولاب رکو لعفلا دلرکر دهنسانعم حرفم رخو تراشدو هدرم هدننزو

 ی یرازو هحو ندیول ندو هتساتعم یداوا ناز زرویدایا بارطضاو هحون رولوا اون نیا نور هاب

 ۱ توروسهزا" ندرت رب اسو ندة#صا هدنزودروم هول درو رده راثعم یععر او كعرتدو كليبات تکرو با ارطضاو

 قالطا هاب م رقایطالسو رو د هب هدارهش هلل و يواو : نید ون ارد و هد رعرو دهادقو هغوبح ناقض

 شش هدنابحزا رکردهدنتسر نون لصتمهاه نام حرا یر کد رر دنا قالطا خد هنمطالسر دهن لوغمرو زاوا
 هناهاشالمیکراور دنا انفو تفاملقادأ لا اف رده رک رشد وانا رداجشم ید اکو تغلزوقط

 هدینکرت رهدنلوخ دهن هل ادتنارولوا قدامه ر ء؟فانءالور دکع د قیالهشیورد هن اشور دو بسا نمو یدال هه اشدان

 ۶ یک هناتردرکو راربدرا دلاق لحرالهدنن رعهدرب لح هب دردقوب هسکهدو االمرونلوارعبعت هلا قوب ندن 7 ۱

 دعاعو یوآداو شورو مسرهدنزودا اوس دان داپ رونلواربهت لا لکد ندان لا ق وب ندهن هد کر ت هکر دون قرف هلان رار د

 زذ ة مرو طهرزوااز مص دوی كس یو ناب اض کردن اعم اشار د راغ دوو ان امت رد هس ادعم

 هراهن رو هد هنسیروا كنو یو طو ردیلناقم هصک کر دهنسانعمز دنوکه دب رعوردردصم مسانددب رانو

 [زدهنناتعم هراز یرا یرازن رد صتح ماعط زر زەك داد ارببعتی ۱ [ هوهقو یلارف هص رکردهنسانعم ی رام هلتسنءاه

ous 

 زاغز ام ام لدهن رلانغم یر وقو تور او نایسک اورونلرامبعت سز وارض کت هات یلاهوهقرلداعط ى: ر "ندرامت

 یابن ون فذحرون روش ددا دخ هدس رعرد هنت انعف رکتهآو یر مد دننزو نیارم هم نیما منردرو مشمهلعضهدننزو
 ددا تاتنیراکدید ییلکن زواو هصا قآ لا هلو دعمواو:شوخ هت :شوخهن رد اردلارم که دوو امد دوام دوامن ردتغلید

 رب راج هدنراوح هدان مان قال زا ها هزمه حة قالد اره قالدار هنر دعقاتهراتلعو ال شم هکحو برز ار دءاضیرلا ةفرکه د رع

 تنههلاو در : رب درولوا مالتحا هتملا هنسکناب اویو ںودیا لسع تد رخ لواردروغداواطخ كلم ار ادقالد ور

 هرهنردهدلیرب هدقارعهدنزو ناورهر ناورهنردهیظع یالورب هدناتسدنهتار کوردنارگ سد مانهدنزو هلاس

 ءابطالان نکرد واه نام هدننزو لود هلاممخم ن نیش لشهن ېن رارراق د غا ند رغوەلکنآ کردیا تهدسرو هرهم
 هد هارو مطرار دارا فردی درن رعد لاھ و ام ی م داف نرو ین ایلس هم اکرتردفو عمل ل قاش

 یسهرنوص هد کوک O e An ارب تاتهدرلوص هناتم هرکه داسو یرو هبنس هنس هر وص نعد هرج رح

 رد ټا

 قارو رزانمرب هد رو لها لمن ردنعتم هل هلا نعلاترق هد هد د اہطارار د فواعالبو یورو ی ف



 نوک

 کک م چن و چ کک

 و دهدءهراولدش لوااش نړ ! كر ندەلغوطور دەن رانعمج رکود وطهدننزوهتشاک هتشاو ررید هراودش نایاب [

 هلس رعیاب روس .دهدسشارواندنعوبح دو کیم دز هل سر اف یاب ناو ردهنسانعم نر

 روس درب ودص هک . رعر دی اعاماح هدنرو وع < ج وردت الور هدراکز اب خف هب و رونلواقالطا هر هداز

 مدر هو هیدش هنح عا ماجه هداودرورو درب وصهدن رعردمح اغا ماج هلسر اف یازو لوهحواو رون رر دهدهنحناعا

 اتم هماحناس نی ها باونا هدنروهزور هلمسراف یار هرو رود هنحاعا ماح هدنرونروس هلسر اف

 [ندبشور كمحاو ندهسانخم للکدو نریسدا ندنش و رد هنسانعم هاکدو تبشدا ردا لعق ند ند ىش و

 تیفاعو رولک لعافم ءاور دصم مسان دلا یانعم ی اورد هنسانعمقاذمیفاو مو هزعنوخو ذی دلور واکه نس انعنه 1

 رهرنابو قارتورونلواادا هلا امد ح اینهانعمول ہن : رع روذلوادارب | هد نعوم نوسلواناح" سووافشو نوسلوا ۱

 عدر هک اح هدنزو هنادور هباتوت رولوا باک ندنناکدنزورم ر چو ندن ارح تآوردمتسانعم لس ءو لابوز دهنش انعم ۱

| aan BEN 1 

 رد هباکهدن دنعرلضعد ردندتساسا تارشور ورونلواقالطا هدهرهنادو قابرت درادشو ورادشو رد جما کلم رهش ماا سماج |

 یورادشو یرکددویواَول یوراد# وب یرب ردروطسم هرزواقلواع و يا ةدنادرفمرددآ فورعم نوع هرو

 ماشدان ا فورعمر.ندم 7 و ردنا داوو لداعو ردمفدارهلد راج کرد هتسانمرشد عون عو

 3 راد داوادوحو اس ش نم هر ارت داول ىراترضح تاولصلاةالصهبلعتاش اکر تانجردیعسا

 هعه درب هددنسردنای راک دیدوازور ون هدیکرتردهصلف کرد یهوکق ابرت اک سوق هدحوم یابراردناوربشو ا

 هل نوط هد رع هکردهنسأنعم اکنخو اشوخ رد هنسانعم لاش و خو م رنو داش کر درففخ شو هلا نخ یاهو |

 ماناپ دربمغس فررعمهدنروح ول حو ف ودا هد ولس راف مج ردحاعارب همش هنجاعا ماجەدن ااا

 یضصو یدال + درر داتښوا داسدو رزبد نیکاسلا لیحوهقشع هد رع روند هنتوا قیشمرصوردیفب سش

 هداکح نانسل هکر دنناسنا ح وتفرب ح ور الا هنا" ۀدح ودیا عض دىپسارو رد هنسانغم رار بک نالوا ندتهج

 دیس بانج نسب رو ردهلسانعم دنپپازوف دوبهفسآ روو دنهف-اروو دونپارون رونلوا ریبعت هقطان ش
 رو هداسرو POS ےدق مان هالادوازو لوهحواونوکس درو درون مالسلاو ةالصلاهملع رد لاو والا

 ح رشو قجاو كمروکد كچ | راکش او رهاظندارتسک رو ردمالسلاهیلع یسعو سرو ارذعرو ر ددر
 ردنمهزونامزرڅ نیسمرو نیبمرون رولدا هک دکل بوس مالک شکل دو فیطاو شوش قایق تافتلا ہ3 تاتلاو لا قار ابا حاضیاو

 ةد وو دنن .وم تب رو ردى رل رح تايحلا لضفاهملعتات اکر قم هک ن يلوا رول نیتسحر و مترو مالسلاوةالصلا هيلع

 دن هس رونرارید رب ها ق الح راد رع تر دوام رو هرو ردترادع ا .القتهرنآ تفل طظلرب هکر ددنس انعم هجرت |

 ماحو ردهعزو:ه هلال زه واو ز زو زو رد هنسانعمرضحخ سم هدرطاخو لینکهوروصتمهدننزو هد شو هل ها ةاتشم یاب

 یاز نزو ناف ا لانمهسو: بمهمهدّن ارد قمر ارب هدنفرط قرشهدنرونازوس هلرسزافیاز نارو ردرصثرب هزان

 ردە اوه هرب ادیراکد ید هناصمکآ یطلغ هنوانس مالع کر دهن اعم رک سوق ەد زو مو هالو ه واو نسوي

 نیسو لوهچواو هتسوډ رونلوا رعت قل هضکبو كنو کیوا هک رت هکزد هتسانعم كعا دہلقت نزوض كت هسکریو

 1 ا نش سون هدنزوشوک نورد هامون هذ ول هنیو روند ەنۇمنالوادقعتەدزاغو نكر دا ام

 ندنرهدکشت آ | ید تنانسراف و ننورذآ رد ]سو روشلوا قالطا هنابحنآو رد چاوتان نالوا

 ندهمغن مان لواکح یاو دا شور د موسمه لب اه هس رب نو هدالضفاادب ومردید | ناولهپ رو ردیسهکیآ

 اردیضاملمذ ندندمشو هلبا ام یاو هجم نشو واونوکس تشو ردهنسنانعم داب شوت هدا شون ردهدرپرپ

 وو رد این نشو تام دو نتخودو ردهنسانعم قمزابوزا هاو اور ک نیول ردو رتدآ دی نا دات

 ناسنا بر ردمشفحناورشول ناورشو ردعفاد یی هدعم عضو یوم هسا زءاضعا د یو یک اردیدنه

 راد رعو یدنلواناس هدخنهدام 0 یدلبا مادعاولتفویدیلممان لدرم ردن وسنماک | یر ناوا نالوا

 هدنشو ليج هم هکسوب هر های یوم اتیبلشو ردتمالسبحومندنترضم تا شح لمع اند ارش

 لوهحواو هشو هشول ردهنسذیع اوا معهربن د هده دعم ړل غوا یخو نطل نورد هنسانعم مو هدنراوک هد

 دهنسانعمح زق سوقو ردهنسانعمكابار امنورهدنو لوا راسکسو رونلوار بعت ىلدومەتو تود هن هد کر تو 1

 ندم 4 هرس اک اورولوا ك ٤دب رش ناح هل غل یاهتسانعمناحنا اورو ؛ینهوذیذل نیش ول ورد هغ ناور نیسول ن اور شو وا

 ب ٥١ و

 گردش نشونو ردهنسانعم راو کشوحو فطار دن هدنزوندوز نشو ىو یدناوا رک دان ۲ اردررب شبا

 ہد ہقس و مور دہ“ نی هشزکس یزکبندتایلادرابوردراو POE FE دا نیش وز دزوس ل صلب افصاو تیحاد



 ساشحاهلبا روعشو لقح فرشو نوروتکهدوحویارم عمو ندم دع یاک س ی لم هل اعتز هن اس قح تب رحم

 هذصس هن ئهلا اکر د بولا تسدن آهن راوض + زمکا ایز لاکر دق الو مزال دنهل سد یدل دازاتم ندعاهو تان او او

 روم زکماقهاو اتتعاهدّأت بز تو یرود نم سیو طمضیو کوشا هز نانو هناوا سا لورکشراذک

 زورو هنسرتهب گرم ساک کردی لقت وراد دادا هن تباه صاخر ورود هنم وق لع مولو ودیا لو قلاب لت هلی دکدد

 قالطا یراسومحو هدعاسمهنت الوسم كناجاح بابرا عهد نخر ظن زنا ولا نالوا هدست امهصاحزوزو دا هماع |

 رک داقن 1کرد هصاخزور ولر زب زورو ردم رع :«مزوربن ی دیارارولوا ل و خشم هتي افضو ت رر عو شدع تشو زورو
 یدناوارک ذ هدّنس هدام نو نکا نر دات ماقماراحزورون زدیدآ همغن رب هدقسومژ یدخلوا

 هدننزو هرود هرو یدنلوا ح رشهدنسهدامزورو هکر دهاغب درورف لوا هماعزوزوت ږد همغنر هدمقسوم دل درخزژروب
 ییعت نا هلغماوا عضو هنفوط کیا كحوطس باشحا زونلوارمعتشرک ذکروتیذ هکربد كح هنرواهناخ فقس

 کرد هنسانهمناهروتهدننزوارت یاهرو قامرو» ی دنلوارک کرد نساتعنناهرازهدننزونانهزمه اهر ناعرو رونلوا | ]

 سوط هدناسارخ .هدننزودانوآ دازون رد هنس زلانعم قاکد زمو ناغ راو هفتو ردرلصو هر اخ نال ریو هن تابزا

 هدننزوهدنزراءدنزور هفوکش ورااکو رال امت ەدىم دوو هان هکر د نجخ ناک تسر ود نج ناک د ارو رده زغرب هد دښو

 دادغی داسو داسول ردهنساذعم هشح ابمو نیه دنزو هزار نیس هربسونروشاواربومهکردهنسانعمی ديا رثأت

 لیدرداین تو دباتقد رک هماع هللاد ےض رد زد اشو ردفورعم هب هلا لاجو نسنح یلهاودرمشرب هدن 7

 رج« یس دعمرولوا یشعونطمو یس دعمژردناربنعت هطاشهوارت ERAS را

 ی یکن و ۳۹ اد ند هر اغم لوازولدا لضاح ندر امن هدنش اب غاطرب هد رفنادنمدهدن امرکو ندغاطرب هددنف

 بودروشود رطان ندفرط یربم رولا بولوا دقعتم خراب هحرابو درک یک زوط هدنفارطا كن هراغمر اقمح

 دیعصت نددروق نالا عج هرز ماجو توا یو یو:صمو رددوخول ارب زعوردات هد .انررروتک

 اواو د تدارک خه تتر دعنا دمو هی دولک هل هلناهس سو

 ثداح هلتتش خفوواو نوکس وشول ردلوعفممسا ندنتشوپ هتشو ردهنسانعم كتا فلو"ییطو نلنرزدوكکو
 که اش یک هلن ادرو عظ هشو ندیلناقه دق یک نوا .دوحومنکداقو عی رد هنسانعم مدعلانقویسمو
 ناکدازو نجناسو رعو رونلوا 0 یخدهدامادیکب هلکلک دهتنانعمد اما دهاشو هشوردناوحونهاشدانداررم

 یکناکس كل وراخ لو هماح الوبر ون لوا رعت نالي هکروس دهنحوا یروس كن هنسذ دره لذ اکو واو ت دوکس لو وب راربد

 :توکهزرهو لوضفو قاشک» هل نراق تاک م د هرافکرو زاب دلا قالطا لو هد هنن رپ سوقو هنجواقمرب راضعبو

 افوعوزونب د سرفهدس رب ءزدهنسانعمتآ ی fi دن وب دیو ردهبانعملوا خدوبهراوکو روس .دهب ن هنسک |

 نچ لاعب نسو م هفتو رد هتسانعم دضافو یاسو قالواورو د NE 1نکمااصوصخو هنالوا تیاخ یا

IRردیدآ قارنا زرابمرتو ردي عاطرب یدناهدن نیزرب هةدکشنارددآ حضومربهدنیمز نریاو روس د  

 دنزرد: ۵ را : هدننروز وقنعم هلال اد ول ردهتسانعمدنلب زاوآ سسك کوب وزو دهد همش ناتلوار عت كل ارزواو

 هنالوا ندنفرط نالغواهصاضون )و سلوا ندنف طرق اكر نالغوال کد الوانالواهدهح ردییجوا نعدردهساشعم

 هدننزو نارفرس زبون رولک لعاف ماندن ديونویدناوارک کرد هنسانمدنو هدنزوهدنور هدنو هدب ورولواقالطا

 كلاسو هلوا لخادزونه تورلوایم وخد هقناسدوجخاب هلوا ش هک یکی ەد نت لا اوحا ضرع هند کرد هنسکل وا
 کرد هس ایم هرو ورغی اواو و هوب رو دەب امر هرانورتهدنرووس هبا هز هه وود زونلوا قالطاهدهب یدتمم

 هلردصمءاب یو رد اقم درد هنسز شلوا ند هرکص مکر د هنسانعم ثداجورارب دهی هنسن یی دید نخور ذمو داو

 هلسر اخ مجد لوه یا جر چ و رولوالقتسم تطاحلعف ندن دیو هلن اطخ یابو ردهنسانعمتدحتو فالكم

 یرازرهان هنر د نوردی املوردصم مس ءاندندیوادنو روس دهقشع هدس رع هکردمتوا قسمرص

 م مو ردلوعفم مسا ندندو هدزوهدیود هدو هدو رده ران عم ك مرت دو كلی تک و راویمادلعوتع |

 هلو وح یان یو یول زدهنسانعم موق مو نوٹکمو شاز ابر دلو عقم ےس ۱ هتسول هتشو ردهنسانعم اکو قمز اوز انتشو

 ۱ زدضام ندنیسو هلن | واورسک تشو ردهدنزک د هروسک»نویفات بان ان ردهنسانعم سلاو ضحتو فرصهدننزو

 هدنتزو راوس ناو ناو رد هتسانعم ددو یکی هدشنزوووب ردهدنرک دهموجضمنوف تلا با روش د هناشلا ءنار 9

 درا ناسور ءونوزورو نامور ع وراد هب اک ن دراج اغا لش ج لح رور ناسورعو یدناوارکذ کرد هنسانعم نج ۱

 ندی رکو ند لغوط هدشنزو هتخادکهتساونر دیم ازاردر ان لسو ار رسک سراوت یدناوازک ذدکردهنسانعهراو ۱

 تک

 7 شا



۹٩ 

 ترو هکروس د هب یش ارګ همه دزو یدک یدول رونلوا قالطا تونر هب هنس لس شما زودحواره هد :تالطصا

 کیو

 کلم نالوا یرابوسن هذح كن دکمارب ل آر دیماه دکتاب رس AEE ہن . ر لصف هدشنزوراکه ورامنو
 یدیا ییهاک هل: سو هکردهدکشت ٢ مود ص اه زل ور دنا رو س اکو ق

 ردبوا ا تشمرمص کردیم همقشع هومن ورد ن 1 یر یرکدندننانطا دیراور داوترب هدنقسوم یرابموت

 عە ور چاتما ق اھ چرب عادت نر دات

 ص رونه هکردهزان لاف د ش هسا ید ناوحو ردهنسانعم كلمو هتشرذو

 نددادعاهدنزودوس دورونلوا قالطا هنجو هرباچ ناقرح بورامشیکنانوخ ٌءراسخر طخ هدرا مانا لاع ییطخول

 ردهسانعم بیداری و ایا

 هلوا هداس ندطخ یراسخر یم

 رزتد رولوا ل ټتسم ل عف ندندیوو ردهتسانعملقسا عضوموزیدو روت دنیعست هدم رع رداد دع ناننقط

 نالد ربو هدرک اش هر کصن دک دریو یتزحاداتسا کرد هنادزک- اش هدننزونازاکرس نارادوت نارادو هنسانعمرولوا شعت نحو

 هدشاوخو هرارعش کرد احو هلصهدٌرو قازاتعد فارادو ر رصجح ید هنارادونرونلواربعت تلتف ارش ودق

 روند هر هنس ندا او ورو هظون هدنزورثوکر دون ر واکه للان عم هنادرک اشو اې هد ژ مورد هیطع ن الربو هنس هلو قم

 قله اشدانلت یدید رک صن دنر دیر د نو دیرفن روهمنب ناره جونم نبا مساور دهنسانعمن ہک سہو عو طم و عد دیو

 مرکمورب زعدلوهدنزودرمسم هردو یدال ا لتقف آ باسا اف مالارخ | یدلوایرل هبرا حقو ځ هلبایتنارفا یدلیا

 هعدرا رصانع هلا واو نوک وزد هنسانعب مزو از رع داوا« تدطا توم دلو دلو هللادوواوےتد هدو ردهنسانعم

 قلتشمورد هنسانعمهب دهو ناغمراهدنزوناهارمه ناهارو ناهارو رازداناس هلاموکوک یودررف ر ظر, عونص ء ند خرب

 یکن اکمنوسلوا یونعدلرکویکراموطو یی توطربو شاخ نو سلوا یبخ کرد هنسانعمیمرودقو كلی ا ی طو

 .هیبشو رارید لاونمهدنب رعردب راکدیدیباغ ناسرون دهد هجاغا ندراص من, رزوا هقدرفط یز كنههلوحو][
 قی الو برحو كانحورد هثشانعمتساکمو شانازقور دهل ود لاو مەر ربع رد هنسانعم لکشمهو د عمه ورم ظنو

 رولک لعاف معآندیدرولو رود هدهمرویتنالواهدراکاو هدنسهفا او ورد . رلاتعمع ونطمو تسانمو ۱

 رصد e نهار كل هوک هدرو ز و دهدهنحاعان سل رله ملو حور دف ندندروهدنزون اف ندروئ

 مسا ندندروو هلتسئرح یکیدارود رونلواقالطا دە ابقو لجور اموطوراب دابا صمصخق هش دی کلم نر

 یسکو بورودزاموطوف ىل ىو نوو ی لود هتل و طوك ترو دندندرول ول زولکلّوعفم

 قاتلاشوو قمالشوو كع | ناشنو مان فو ردت رابع ند هفاشم حط کا ک ناکم" یط نوساوا یو نعمل رکو یک 7

 ردهنسانعم لدح بو نوک نخ زوور هاتف رب دعو لوکهدننزوهغب رش هرو ردە ام غارفاو

 ءزتناه 0 ES راسواو اسو کاک چ ؤو یدلنا داش رک لوا یا دارو ۱

 زرد شو تم راد e کم اشدنشج هکر دید راضییو یداوا یون اود نوک لوا تکاوکو یدنلو هداجاا

 تواک هن الو ناب رد ەئ وک یضراراطقار د ےج یسیلصا مانردروہشم ہا شدابرپ ندن ادا دش یطالس

 راد درو ىلاع ټک حصر رب یرعوط هنساخ یرشمەدالع حنت ممر یدابا سحآ هلک اناا یعضوملوا ۱ 1

 تویی ارتبوچ ایا سرزا تقوا عشاو تنور جرج نشو ایزیکر نهان یاو یو .

 سکره ةلك ۱ اضو روله۶رء ع فن لاو لوا نوت هدفدنفوط هو جات لوا یسهعشعس د نودا عولط شوک |

 ران دلی اهمیت لا زورو هنوک لواوا در دز ات*مودرب ن وکو ورا دلو انحرف رس هد ايز پودیاداعسشناو نوت قیفیکوت

 نشح نوک لوا وراب دیددیشج ههاشدال وا نا هف اضا هنا مچ هلغْلوا قالطادیشهو ورو عاغش دىت اسایولریو
 3 ۳ دف سد و همان دلار یوق م سیر شر رکن بودی ع

 صاوخو یلود ناکرا هلا نوددیا سول> هتناماسرم رسهاشدشج هدنوکل وا هکر راز دنا لقن هلو هد نس هست هنو | ۱

 1 ا لدیورلر و ذلک ارات ولر رانابساب هدنآ هکروس دهنرداح قالبآ هدد نعرا دوو دهد ههاکر ابو قاتواورالج

 رو ددد رد : ناب کرروانز وتم ادھر ۇن CEY طهدننزورتوک رتو زو د رول هدهب ىج

 |هدنلکش ین دغانغدنزوزکًدوسلاواو زوآروت زدهدنس هناصشت 1 هرک هلباام هرکه کرو دناوهةرک ندنسرلج

 ۱ تکوو كمرود ن دید رور در د ضم مما ند ن دندروټ هدنزودربن درون رونلواقالطاةدەتەدز مردهنسانعماههدر دو

 هر روک لوا و ین هس رب ر REE یو ۱

 ۱ هکیدندنو دیا تانتش هل زاجو یدلبا رلرایسيها لس اعر هنسکسمنناوقو هنسح دعاودو عجینطلسةرناد

 رھ



۰۹۸ 
 ا . ت

 تامه مو ماا ارسو ل اروزاس < ردهتیانعم الا ماظ او قنورو تمعن ۳ ردندآ ماقمزب ندنشنومماقمیکا
 ! قاسدوطو ریس ردهنسانعمورکو نهر لرد هننسادعم بعو هاش ردهنس انعمداروقررو توق و زادهنسانغف

 ردهنانعم شکشتن نالدریوهنفر ظنبطالسهدنبنعنایتساوارادم ۰ ردهنشانعمداهجاودالوا ٩ ردهنسانعم

 هار شوب زا لود ۱ ردیدآص ضرب ندسوحو رر درد کود الاسردزاتزیور دعمارپ ندرت لوغم ۱۱

 وقم ی را وصو شواحورطاش ۱ ٤ نوساوا هسرولوا كد هنرهردهنسانعمن جام نیما ۱ ۳ ردهننانعمآ
 ترف ادر او روند هنکدرکح امر هس رعو روس دهنر ۱ قازاهلة: بولا ار ص یر قو اش انوا تر ادطش

 هناحاوب رونلوارنعت هصکی کوس دعا شملکددهزات هدننزوهتسافص هتسحاوب رده رلا عمر مصسویهاک و

 ابا یغنو ترطو یموفوا ج2 رو لل راسهد نرو نخب ابن نتخباو ردةهنساْعم ٠ نع«ونادنز هدشزو هن امالس

 تاربخ ورخ ور دلو عفم سا ندنتخ ون هتحا رده )انعم كمردشر اهدا مو ا بیبطتو فیطاتو ماشخواو

 اتساهدن آهک دخ اروسه د نشه نوح لوا هد نزوذاوس داوا ردهنسانعمهتسحاوت هرس | ول ردغنسانع»تاماعذاو

 رد میم نابزارهاظ رولکهنسانعم نابزورد هنس انتمنارمسخو نابزورونلو ایهتنز هدزج الط صار ار درا ظ2

 نالوا مر کمو: ر نع ندا اوخا رب اسوروس ده الو لغواةصافرد دلو دلو کرد هنس انعم د فحهدننزوهدالقهدو

 ناشک افح ناهراونرلر دهدهنالوقهمروشآو هنر دیر شرداچو هنالوق هموقوط یتصبهدننزوراز ھ رآو رار د ید هذا

 ۳ هّمعو رود هده هبطع نالدرب و هنجاط هدناوحو رونلوا اطع اه آرعس هکر دهبطعو هلضلوا هدنروا

 مسا ندندیزون زاون ردهنسانعم علبو قعوهدننز ونندیوارت ندن راویرد هنسانعم اب هدزمو قلتشمو ید ادن

 ةغص ندندیزاون نازاوب ردهنسانعمدلو داوودمفخ هدشنزوهدادافص هداراون رولکپ سما لعخو لع اف مساور دز دص م
 ۱ کرد هام درشدلو ردن لس خفه وارد هنس اند اف نیرو واک ا لعذورولوا لعاغ هللا مورد هپ نشف

 هدنراسو هدناوح هدننزو ریمارسهل شر اف فاک رک اون راربد نورط هر کر تروس دەس .دالوازف هصاعرذداو دلو

 هلاوب یعد ردهنسانعم هلاوب هدر هاب خفو روس نکس نع رونلوایالطا هال اب ضیا ردهتسانعم

 كايا تكر کرلو قم داو ردة انغم لس قوازو+ ها نهدشزو نمود ندملاو رولک لما لعفهدانهموبو یعرووک

 تکرحو هزرو ردهنسانعم ناننجو نازرلو ن نامارخ ودهغلابم 2 خص ندند ون هدنزوناور ناو ردهنسانعم|ا
 ردکو تنصماو هذنح المو رکو اوهدن ار تورا یج قهر نمک حراضء»یدزلوارک ذ یکی داکه نشانعم

 ةفص چمن ته مرز زفو نالانو ررندقخعراةدنک ی رل دان طض هتکرح. نالوا رداص هدنماکنخ

 رمضدتموهاک 1 اوبو قی راو قسغو یکس اورد هسابعم تدجاوروسو ردهنسانعمیههو هدنجو رد هشم

 ی ۰ Î ۰ ۰ i n GR A O م ۰ 1
 ۱ نوا ِ نولوا یسهمخن ناع سم دلرکو ناسا رک رد هنسانعمز او آو لنه او همغت قلطم a راو یان عم ترد نوا,

۲ 
 سا تس

 هلوا هدنس هيام یروطءابایراصینول هکر روش دهب لواورد هنسانعم صلو یاهاک او رواکه نر زلانعم ظقسمو

 ناح نهرو ناي هلا نام یاو ز دین هغبص یدعوتم ندندیون هډ زون داور نان اوراد :ولکدد کا اا

 رذهمغن ن هاددقسوم دکراخ یاوو نکراج یاو ردیډآ همغنرب هدیقسومهلرنزاف مج واچ یاون رده رانعم

 یورسخ ج دمر د ناو همغز عج مورو دنه عونرب ن دت امرت ل دنزاد نالوا رور ورمسخ برظم قاورسخ یاو
 ند اود ردو جی چد ناو رخ یاویدنلوا هيمن هلا ناورسخ یاو هلغلوا یورسخ عطا نسنخسم ردلتشم

 سس سو ,دندجزرطو عیدهدنزو نیظالس نب او ردهتسانعم كابا /یلغحتو هطاعتو داردو هلانهدتزوندس ارم ۱

 قالطا هر هتسک نان ادب حا جد و رونق ی منو مارا بجا جسم تبع آل نیآورد هم لاتعمهتنارآو ۱

 ح زمو هفر طورلربدهروک ابهر .وعروس_ دور هومصهدنقر جا صوس مو تب KRG وابو روشلوا

 نامز کرد هاو 4 زنان هدنهاکر دارزو و نیالسهدننزو تکوش تاب و ردهنسانعم هند هو هغو رو: و دهن هشس)

 هذه دارو مض بیس كتبو کیا الوایدیارونلاخ تون شیدهدرضنناطلسنامزو تو اه کوکو خر دکب ا

 تفونو کیلو د یال ةع )لا لال اهضتم هک تک و زعواهننالدر »هد ةو رب رخ شن ا طاس کردی لقن هوش

Êیدرارحاس راد دان اسالحاهنسک هقشدرت هت و هعاش ایت افوكهاشدانتعضاو م توزدلاخ ت تد وب هدد وهغمر عا  : 

 هتهرف هس .دعاوم لیلا عیانصهنارکشتم تب هک کویر تا apa تم یر لوس هوس

 مض ید ر هلکع | لافت بو لوا ارس ناططبراب داواراوملارادمزاعهلبغمتلالدٌلر سناطلسوراتفرکو

 هظفاحو سابو تملک" اردهنسانعم هاکرابو عاواو یذلوا ررغتمیفلاح تو شب هدنوک هدنهاکرد هل هدازو

 نات ههزبور کم د» زکرب تب :ونگیرد هم انعمورموم+ -رکو لہ رکو رد هنساب عم ت صج رولا عو تص هرفور د هذ شانعم ۱

 سا

AE 



 ۱ كاسر ڭىتىغودەدنرك هو كم تو قاب باب ردنابعندناسو حاضبا زرشک فامیل ليوا کود هتسانعم 39

 ۱ ت رنضت رد هنس اتع تراش ااغ اهدننزوراوس رام :ردهدنرک د ههوجضمنوب ثا بان یددلوا رک دکر رد هنسانعام 1

5۹ 

 لوا باد ددنیا اکو تدار یر هنابسوآ هاو دهدنسز نو ل صنم هایم یکم دروب : ند تضم سکتاناراظ
 هارد تلواهزاتوزت لر اش او توانن هکر دهنساتعم نوا اررطورد لرلو تب وظو هکر دور مردهدنرک د هحوتعه نو

 | كاا راتنظاو كەز وتنزکو قلوا رهاطو نعروک ردیخام لعف ندندوع ۲ 6 نهتتل سام دوع هدننزوداوس

 تو قلورو خاوره زو لاله اترو: دنولصهدس رعرددورعم راع راغ :رواک عاف ےہ هدزل اتغ مو نورد هنر لانعم

 نکرد ایراکد ید هنر ام هدینک تو كلمنا ما هدف رعردتیوس منایانودزواات ما اردهس رلاتعم تارو 0

 رله ی رعردةونم یریاکدیدمباههلباةانشمیات موم هنوکس كلغ كتم زدن دعو هان

 مهل سر اق میخجو منوط روش دید نیم ناداواو منش کا رداصارف 5 هکرددختاولان ول أ

TET A RAندهنسانعمخاکت ن نیردعر و واهن اک ن د کمک ش ةنو كابا ل حو رکم  

 شاعری ضراع هبهرنشبهدبب رع لوم عفو رد هتسانعم هسسدو لدو هعدخورکم هلا هیچم نشو میمنوکس شع
 هقوح اردا تنشئ ندنقارتحا قلوا اف صابو كم درد را هطقنهیسنیک تام وزاد ت دال هدنزوب كلانا رک ردد

 گولن دمننیکگن بلوا دیو زرعة هلع رنک کو زولوا قو هدنرانوکز اد اضو صخ و از و و دراز اهومدراذکب رنک

 هدنرژ نذمحق ند ر هان دیش ]تور کمد می ۲۷ ) هوا نی کن یکنالب ین هقوا

 باذعو تنحهرزوا تن نت شاد اد کز تب2 1اک فغان رکا دم زدند هدامر لوا بالا

 ناونکر بوذیا لایق كلغ ناننى نادك رذهناکتدب بوش هد ناذکم "رده اکندکم کح باذعهززوا ||

 فاکن وکیوم ہخف : یزکم رد اک ن دمرت جهش واغوضورونش ن دنا اى اردنا ودها وکیل ت٬عت |

 ںڑاکو مود نق ش دراو زاروق ین د قتسفو مدادوزوحوراررو شب هل هل از کدو لاب دوخ اور کشو نوارداولح حور هبا

 لوف هتسکی روت د هب هنردص) اط وص خو هنسن شع از وطام عدس ررود ر ەو یروت هدلوهزتورزاحاص

 نادامتهدننزوراک بس رادوم ردنالواب تولاق شندکو نوکهدرغ ءو"یلزوط هکردماعط یراکدید هم لرابرع
 هد نزول وزع کسو رواکهسانعسناهری لیلدو تجور دهن انځر ظنو دنتام شو كاززاوردهنانعم ق رمو

 هو دكر دیس هناشنیزاهدنزولوم لو و : ردلدبن دیس نشزدهتسانعم سو لو چ هنسانعموپیتیثوقلیج

 | لیمو كنرواولمزووکو س وکمننو نرو نکرسوان تشزوردهتسانعمصخانو ماعان وچ هوم هنوغ رونلواریمت لب
 ردةنسانعم لا لاسهاو لس :اهحولو لمه هدنروندمهد ندرع د ند دج ردیضام ندندمع دنع ردهمز اتم دانو

 حرش هدنیروا از ار اره ردلوعت دس ا ند نادم هد تیز و هد عش د هد هدیع وده ey OVO >غوتعلعو

 | هنوع نونو د هدهنغان هرکو هغاعتو زنم زاد نهروک نوعاص هرژوادر ءو هکرددسلوا هدرو |
۱ 

 ار رج
 نددون هکردمونمنانلوارست تاشعندنعو ياھ هانت وک میم مض لتع روند ملاس لا هدینک رت نر یکوصهدفدروا شو هرب قاروح هادنوکی ترار هکر دنارس :تآ ش ساک بآ شات هنسانعمتازاشارولک ارت یجیزدیلاقم )

 ۱ تاک کردهنسانغموسار جم ضس شک زدتغل هد تن دم تورو ا کدرکعع هدنکاوی حرف هد اغو كجو

 Fe EE كاتم لنو نو کسو م مضت رؤ درع نه دن رعزلر دى دامرتنشونمرەرۆناببىراک دید

 رد هتسانعم مورو سوم دکر د یغفخم در موزهدنزو دیرک دم ر ردیشوق ل نکرد هنسانعم نشوم سوم یدتلوا ِ

 | ردمشنخم .یدنمو ید غ رذلؤ عقم ما ندندب هادم هدم رادهنسانعم قلاع مورو سولآمو قواد مول ناک

 1 راعوسمع هدننرو لس ل رزتشم یغل تزد هدح وتقم ٹا نب کر دهدننهر نول لصتد هود نام رک

etواسنکتسراسکرت راک زواک هنساتعم لادحو كنحواع وغو ردهنتسانعم هحاح دو قز اطهدنسعل :زابو دن ر  

 رر دادرق 1 یلاعت ها هم رداهنسانعم ندردنود هلروصحیگقروسرپ .هدتغآ یزد هنس انعم حم ەد تو

 هرکصندکدشکد تلاف ناجا یر اک ہ7 لهاو ن نیسر ر دود هنتر وص نوچ م یتروصكا |یاعتیحیعب

 یرلانعم منو مس رر عنو حسم نالوا اھم تاو ةعفد دخ رار ددغلوااع هولج هدتروضناوصرب هةشب

 نوساوا.موظنمروس دەداەب هوڪو واکه د هنا نعم نح ك نار زرددضدا سوهدش :نزو هماکحع هماکس هماکسس یدنلوا ناس

 او ندهد ن رو لیتهسهو او نام ,یجدایم :رکب رد هنا وب وعمهدنزو ناکنش نکس نولو ڈرا

 ناولبیو عیجتو زدم رنو یی یاردمدنرک دات وتمس نوت لزا یار دام FEE زولەدناد ۋا

 هدنزواوه او اوت رولو نما لءفو رد صم منا ندندنوورواکیمآ لعفةدانعمولورد هنسنانعمیرازو لاتو زذ هتس ان

۲ 
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 یسهلاد مش ناسو یمن i دیکرتو ااکلنا نحو هتعسلا نح دہ زعردمعاهناد زی دلوق آی لو سل مورو دمو :

 هدنابحوا کرد هدنعرن از لصتس هی رعفاک ناس ی دن نوا رد ق وقمو نوا دلار کو نطرور احراز دب دیاری بعت

 تیفخو قآلث امهن یراصردضم حیاز هکر دچا همز كنردهدنرک دهحوتعمنو لوا باب ردلجسم قاب چرت
 ضساحاز هدلوترب رد ضا حاز هک دال تك هدنزو تاوص تاک زارو كنز واک 1 | هجر !رواوا نزولا

 e ھ ساکن رولو ارب عت قاروشردهنسانعموص یزوط هکر درشفنخ اکشن دت اوز ر ورد كر امار ڈس وص |

 قدربع ونصم ندقاربط هلسراقیاز ن رو کسو فاک ےک هدژکن هدژکن رد هنسانعم هاکنښو قاب هدنتغلدنزابودنزهدنښزو
 دنرابودنز هدیزو را نتتوکن ردهنسانعمناوخ ولندیلدهزا هذّنرو لک: لک لکت EES هب رمو

 دهوکت رواکما ی هوکن رولوا جدیذعتمردهنسانعم قلو | لتفهد دل

 لعف :دیهوکت ردلعاق مس [ هدنهوکن ردردصم لبصاح ندندهوکن شهوکت ردابقتسم لعف ندندنهوکن

 ردە رلانعم كع "ضد دز بو وب وسیواسمو لا تمذمو لصف هدنزو ندمش ون ندبه دنهوکنردمضام

 بار ںاکنردەدنرک دهروسکمنوت فا بابرد هنس انعم حب واو مول ل څو بورعمو مومذمر دلو تم مس اهدنهوکت

 ضرب هدس رعهوت مو ردتغل هدرلسراف یاباررک هنسررالاراوو کردن نادلواربمعت ناودلاهدءرو

 یسعللادوطكنهود تولواضراعهدنشاب یزوموا تكندودهدتخل یمن رولو تداخهدنزو ظ ییلوت كن هود هکر دچا

 رمسکی کر لک نر دهنسانعم مود یه ناک هدس عن مصور روس دهناو دلا هدب زو فاکش فاکدردر وط سمول درولوا ثروم
 ندیهوکت بارسکه سرب دقت یدنلوارکذ کر رددنسانعم م شهوکن :شهوکنرد هننانعمناوح هزات نیشن یکی هفاک

 هکر دناشنوهطةن لو را هتکسنرد هنسانعمغ مهر اقنم قروي شوق ڭنردەدنر د همومه منو تلا تانرولوات تغلجد

 رواک تاکنییج ردهتسانعم هققدولملدو هحوهدس رعو رونلواح رطو عضو هر رب راحوا حاعارب او سرب

 یابیض راکرب هتک هتك رونلوا قالطا هدهفاذکو فالونالبو زدم الک قوا اومهبرم سو المو لو بةم یداتکت

 هدناب یا هکر دهدنجهر نول لصتم هب یسراف فاک ناب ینزکسنو اروم د هزوسلعنسم یهفطاو دقت دم نر اف

 روتاوا رسعتقامط هکردسالعا فقسلزعا كتر ده دن د هوش نو لوا بابر دلت یاکو غل یکی اجرک

 ندندریزکد درب زکتر دیففسدرب کت از رسکو فاکنوکس درزکنردهنانعمه درک موق یم هليسراف فاکم ف هدر هدرکن
 هروسکم نون فات بابردهنسانعم هزات فل دلفان وکس لک رد هنسانغمز الو بفرد دنو ی الءردلبقتسم یټ
 ررد راکنو شفذ : نودیا فد درابرثک ارد هنسانعم شقنوردةنسانعم عضو تد ۳ زاکنردهدنرک د

 لعاف مسا ندس ندنسانعم شفنورر دناقالطا صمصخت هر دما د شن نالوا بابتروص ندانحهدیرلتمرب كنو و

 وک تا تساکن روس دهن هناح , شقنمو نن نع هناراکتروزا هن اک ن د هنسکت سو دراز ھوندو ور واکس العفو

 رداوعفم مسا هتشاکن هتساکن زده رلانعم تلبانیزت درو شعنو قم زاهد زونتشارف ناک ردبضام ند نساك هلند

IK:نیس نتسرکن ردهس رلاثعم رکتتمولمآ اتمو اریظسمو ی دیار ظنو جای ردلعافهغلاسندنتس رکن هدنز زونارمسدنار  

 رظ نمو یخابهلفاکم ف نیس رتسد کت هدننزو نددرد ندیرکت ندیرکد ردردصملصاح ترک ریتم ند ناسا نف

 ]| هدنکترذهتساتعم تللکتو كلذ دت ناو هدنزو ندنکع ندنکن ردهتن انعم كليا لمس الی
 هدنسز رز کرد هنساشعم هتف دور دشکمت نالواهدراهقرشرارب دکترا و مد زکت شدم کر هیت زو دیک

 قارطو هفت ها وسردروطسم نتفد هر هند هد هن ور د رابع ن دل امن الوارتسو نفد درب یریغدوخ ابو

 | اشا یتانراستوکتهلغلقا هنسانعم شابزاسو ننگ چو شرت نوکترد فضا تنو کک راسو اسوکن زدتلایراکدایاربسعت

 ]| بولقمو شودو سرتو ردهتسانعمر رونق هدئزو نوسفن نوکترونلوا قالطا هدههدنمرشو لب ولو تءد

 1 اسلک اسکنردهنسانعم ظفا-و یجاقص ردیف هدنرادهکت رادهکت ردهیاکندنامنآ تشطنوکن ردهتمانعم

 نول لصتم همالناس یحزوقط نوا ردیرتا كب یفاودرسخ وو رس زدنا یسشاب یکشح لر ورب ورسحهدترو

 : یلاثماو ناجل سزات محو مالن 3 ماترد مدن زهحوتتمتوآ لو با ردل عش غل سد هدنآبیی اگر دهدنسر

 غاط نانلوا رعت اھ و لآ کرد ی ھ وک حولا هلذاکو مالن وكس تائ كلن زدهنسانعفتد و طرو قلش نالوا هدراتحارح

 ردهنسانعماہزو ںوہحو وخ هلمال نو کس لل ملن ردیاب رش ضعبلادنعو روس د رور عز هد رع رد يشع
 مالو ردتاور هد هبال مهم نسر د هنشانعم نود دمو یل جر وډ هدنتزو كاش رم م لشلنردهدنرک دەروسكمنو فا تاب

 ردیراکدید قاق كيرا کرونا دهد هتسد رود تكرراوردهوسمی راکدید اھو چبا -هدنزو اک كلن ردتفلهد طلا هپ
 ردر ودرسهکردهمانعم سکلان فا و مالنوکس سکلترد منسانهمروعشو ناعذاو مهفورون دهد هلم 2 یولو
 ۱ مس



 oqo ۰ ا

 هو م نون لوا باب, دلم سید اکو ت غلی نوا هدنابحوا کر د هدم ر نون لصتمه ان نا یش نوارار ید تیما | ۱

 هباللط هب امن ردهنسانعم نویزو تشپو تشزورد هنس انعم ماغیسوهربنو ینوطوینالوبهدنز ماوع ماغنردهدیرک د /

 اهم شیت ملزم هم امیر شادی تفن روس دهبهخاب 3 رک هد رءوردهنساذعمماقن هدننرو ۸

 طو راق ابییه امسوراز دیا لخادهب هب ودار درحاو فط)ایع : ارولواه اسوقآراقبج بو نیت ندعضوم ضهرهدن الواا "

 ی ردن یک لهوک هاو راد دنک ی راهم لرزقەد رعورون دەدء یحەزاوزا لء واف نو کس ےھت جن ردس رعم / ۱

 عافترا بورعمیرلن كنود ردهنسا اماکن یمادتناكتهنسار هدخانو ر چن لصاراریدهغمر دل اف یر وب

 سفنو هفت لوآ حو حورن لد اصلرک و ندنزغآ ا ورد کر دهدهر هننسک لواوراربد جاقسا هنسلواا |

 حدر فنراد دروس من مالشلا هيلع لب ربح هرروا ى هلوا مالالا هیلع یسعدوجو تیام ابتع هل یضر هکر دسق ۱ /

 لرد جلا هدرکرت رداعددنو نعاو نزار دقت نیم  یرقن رولح ارم هلکن کرو در یالقوا هدشزو حول ع ۱

 یجد هب هننسز دس هژام اب تکرولو یسهابتا لصتمهرکتبروناورببعت نکیوا هد دقکر تروس دهرک دهوکعب قا دانا مست

 نارواهرزوآ ۳ r Hee هز  رونلوار بعت فیل نآ هکر دن امز نکهدنمهاا هر YS rS سةن رو:لواقالطا ۱

 یاب ردیکحوک ان نکرد اکو فور تم نسوز هر عروس دم هتسکقا کیو ۱

iرد هنسادعم قجاو كکروا ردذوخآ ام ندنر فن هدس رعوردهنسانعم یافودابرفو یدنلوا لیصفتهدنسهدام  

 ردهدنزک ذەروسكم نون فا باب رولوارداصهدشاب یراتعزع هنولامهرفس كاهایسموع هکر دیها ماعرمفن هسابریقت 1

 اور یر رنک مارک کند تاج یر رول اول ط هدنرح| مزب هکردح دلو . لواهدنزو غار غامن 1

 ردهنسانعم رولر حو رقت حورفنردهدنرک دهمونصم نوت اا تایرددنسانعم كاي دا ء ولو واعددندرشنردیسأم ۱

 هحوتفم نوب لوا بان ردلیسم اکو تعغل حوا زورا هدنابحوا هکر دهدنعهر نون لضتمههاو ناس .یملانوآ

 ردهنسانعم ناحدقن ناوردةن ر وئلوا قالطا هنوتلاوهقا 2مارورددایم حوروناجهلتفاضا ناحدقن زوم دهدنرک د دا |

 نییتمم 1 دج نآرکدقن ردشهلوا قلخ هدنفرظن وکیل داف امواندهکدقن كلنوک کیلا نعد هزور ید اا |

 هدنرب یفابقو لکیه یکفالسرایکدکردهنسکلوا مارچ شقن رد نشا بارش دابا شقت ردراهنسک اندبلاطو ال
 ماودیفوتامن تم یردافرطاکندکسغ یی ندزبآرب شقن هبلوارثاندر رهو هد نورد نکآتولوا ۱

 لب نکداک, شقنر د هباک ندقم ر غوا هی هتسنزسموهفم ندنشک بار شفذ د رار دیا هب کلات آرب ش ةن ی هنس

 قلح ناس سفن ردع دب صرع 5 یییدنأب لاب هنا ر دنع وکی رآ کرد لسن ناش دوسر شقن رده اک ن ڈاک وب

 لکو روصت ی وصت مالکرب ابو یر وصت تروصرب هده حفص ر دوخ |. هدر ذم یاوقەرۈكەقولخغو ابا س ر وصتو
 نالوا هدنقح مل اظ رابع یی شقن رد هن اهرب لدوهناس لحنوه یاسر ثدا - ثداوحدب شقن ردهباکندکلیا | ۱

 كن هنسک غو مرک لانییوصیرهوک لاش نقد ردهنس اعم مار سةن د مارح شن ردراک#د مولطظمیاعددب

 نابلوا هدناکمازبح قیژروردهباکندهنسن مس ادوشنمو مسالادوجوم دابز ش ةن ردهیاکندنسهنسح تروص

 ناار ددجنا شرع هکللکم سج عب لکش قن رده اک ندهرهح ایزو وخ راه دنق شقنروئلوا برضهدنف>یش |
 هنکگ الم راب ناسقنر دنانارذ می رسوزبتکر دقفاومنامزودعاسمنآ لوا ك تل شقت روذلواریہعت ہظعا الف هداکح

 ردهصک ناخ زدن اک ندناممآ | ارمصح 2 ناقن زد ءدرک درو سکم نوت امت ناب مالسلام ملعردم ارضح مارک ۹

 داماد یزراکدیدفووک ننامرف هو تواهحولتطهدنکرت زرد یندانوازک کردو ريز هبار قرانا تۈكى هر هرن أ

 رولوا باک ندهنسن قاریوقآ رهو ردهنسانعم هوو UE توکار وار هموم نول ثلا بان ۰

TOT :قشمو .ماعهرفن ردهب اک ندقلوا لس هشک الفانغو هثلذتزعو هنن تح ارو کل وو ک تالو  

 وجو ادم هرب ادٌهطقن رد هب اک ندناتلاع باتف 1 یشترز لنت روشلواقالطاهب هنس نیک ابوصلاخو فاصو |[

 هکر د کناف بططق راکرب ت نشور هطقن ردیراتررطح ناملستلاو تا هملع نادوح ودا ا تعا ٹانک ا |
 | هطقن هنالواهدنفرط توتخردرت ادم ررزوا لرل كلف ردزل هطقت نالوا هدنراسوا کی !تطخ نانلوارمبءآروحم

 نر طق یا دراز کد کرد ةن شانمام نر د هدم شنو ر لوا تراش هد هلناعزک ورا د لاج طن هن الو اهدن اشو ف ودح

 قالطا یخ د هضرا ةرکو ر د هطقن ناکه دنظ و قاح انس مزةرکهکر دضرازکیم هلیسر اف فاکر مس ک لک ةطقردناتف ] ۱

 هزاغملوارلخاف ےض لق لقن : زولوا تراشاهن راس ا فرط لسو هیلع ها یلص ماع هل قور د ضرازک م هرب ادهن طم اده طق رونلوا
 تڈ وت رار واضعدورارر ودار اوط هد نح ارولوا هدرلار ص ضعیوهدنرانما دهوک هکر دنسمز ی نائلو بیعت تل هچسکو

 | و ايسر ددل ءال هحاوخ لن ردهسرانعم قمامنوروغ كن هتسنرهو د عو نم ردوردهنسانغمیعو كلر دورو لا ۱

 رس ام مس
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 رولو هی اک ی دندقهراغ آیرب حابص بوکوسقفشورذ اک ند رغ ماشلعن لو شر ونک مکم یاررو تایدکروشلوا ۱

 نوکسانعدرونلواقالطاهشیانالواندنسْلا هدرب نوکژاولءدرارب د یخ د کارد یکن زو اع وار٥ دنرو لرد لعن

 [ردهدنرک دءروسکم نوا نان بابر د هنس> لااا, ےیتر وخ د عانعن هد رعر دهزبسناناو ریبعت هاب رغ هلع

 نول لصتم هر هڅه نع نا یک زوةط نوا ردن هک عنلاراد هدکتمع) رده اک ندننح تمعت سس

 ۲ نیکرسهدنزو مارس ماغتردهدنرک دهجوتفم نو لوا نا ردلج سم ید اکو تغلزوقط ترکی هدنایحوا هکر دهفدجسو !

 | تد رغلواو زد هنسانغم وخ و لزوکهدنزوزغم زغن ردهتسانعم ماقه اسو كىرەر تورد هنس انعم شوخ یو دیو

 رمیعت هجسکه دنرلکتا غاط ضعدوهردن امو لغ ا نورقلدغرمس لغت ررب دهماو من ارلب د نهر د ھ٣ا ہو دضر ب صو تع

 لصادنو زس وص لغلهدس رعو رردناتدوسرالو شااف هککو رررو ابراوط هرڪا رود د هرز ز ناثلوا ۰

 هناممویعوط توادعو نک هد.لقو قلوادس اغقاطمو رل اربد هب یرد شاوادسافهدس رع هنر دم خذو ردهتسانعم

 | خفوروند بقن هدر رعردهنسانعم كليا لود هد تم زر زر كد ءدنزو مل من رده ر انعم كع ادا فا هلا هک قلخ
 5 هنشانعم فان خاروسهدنزو نعس قاۋۋداو رب هد قسوم اقنع همغن ردهنناتعمترطزاژ او توصهدس رعد)مع

 | ها همکمیاخ نالضغن ردهناد نانلواربعتکولامنوکو یدنههوغ هکردهنسانعمهاو غانو کلد لک وکی عب
© 

 ب ہم

 هلودعمواو داوخعت ردنعم هباهتشا ردهنادی راک دیدیدنه هو هک دهنسانعم هاو غانو نان زهدنزو نارب نجس

 ترسح نا هو دعمو او نناوصختر دم ور یدهدنزوناع اس نمو هد زو نار اک زره نالاوخغن هدننزوداوسک هللا

 ریمعت رفة هو حفو نيغ کس خفن رددنه وغ هکر ددعا هاوگات ردٌم او ریخدهدنزو نمد آ كلمو هدنزو نمک |

 رواوا راورش نردغنغن سد رارداناس هلال وایو ټح کوکمزکس یزفقورار دوا ړل غ ءلکت ارون دک وا نانلوا
 هسوغد ردهنسانعم نداوخو قمولواندونعردقعووا ایم ادم ندونعابهدترو ندنشکرش ند ونغن

 نال خو هشدخ ءاقلاو لب | بیطتو ربح فروسکم تلقرلعفد یارطضا كتهسکرب ردنددادضا هللوهخواو

 سوح هکر ون د هنس هغتاط تسرب شت هل هچ م نشو هلو هجو او اشو غرد هن رلانعم قایق رسکتمو برطضم

 هدتفصولردهنسانعم كود هن درخآ ندنن دروروُ دهد هنتامو یه ذم كسوحوردیدآص رب ندد وږ ور د فوق

 نو اصو شارد هنسانعم سوهو او هو لرمرد دوخ ام ندوبصرولکن و اص ی جرار بد اصدر رع هب هن کن الوا
 رردناذخا هرزوا یرلها واند ند دره هکر ردبا لقت ردروطس یحد هدناشلا مظع ارقدک موقنانلواقالطا

 موق هداوقربو رلردبا تعاطیاداهرزوا بادآ ب ولی انا هجو تم ه همرکم بعکو توالترولزو تی دو بع هک الم
 نعد هناناروو لوکت ندننعب رمشهلنا ينص مدآترشح رد تسرب هراتس هد اوررب وردهدحالمو هقدانز یاص

 .هیهالسالهایس هد د لرل وردتع اجر نددوچیو سو هد د عزا ضءدورلد دوا لوغمهب دابعهب هک المو هیکاوک

 ۱ تدول شده دنوکو رار دیا تب دونع لارتشالاب هاتف و هب هک المروقسم موق ضعبلا دنعور دمی رغ یراح اکو مارح

 هنا نارو هکرلی دروس رها هثس_رللوق نکردم اعیااخ هک امت یلاعتو هن اس یح هکر دون یراد اقتعاورارابق و اطهیاثفآ

 ماعوبشا سب رایدروس نییعت یلفس ماعناریدسیبکاوکرت اسو ییاتفآو یولع اعنابرقم هک المار زرا هیلی ےظعت
 هرز وای راظعت لت هح و ردةاعتمە رانا یو كن الاعلام داو ص روت عجور رو ععذو ارش وربخ هدداسف و وک

 ردهنسانعملع | لقنهرخآنیدندش درب ندیک اشوغآردهنمانعماشوغ هلفاک لاشوغن دساغنامهعز یلعرد,>او

 كملکید نودرابق یلوق ن کردیا تیک با نان هسک ی کد او یدنلؤارک ذکر د هنسانع م هسو غن هللو خواو هش وغن

 | نانلوا رعت كل جسکو هردنامو لغآقح هرو ایکو ن رو ر5 هدرا هک هد دزو لو رق هلل و چ واو لو ردهنسادعم

 هدشزودلاقس لاغر د هدنرک د هروسکم ن ون فا باب زود هوم لک اکو فاز هلا اوعخراو هلوغن روش دەب هراغم

 اشوفتر دهنسانعمموقح ماغنهدنز و ماظز ماغتردهنسانع انرلا دوو هدا نمار ور د هنس انعم نهم اشو ناد انو ق ج ا

 هدندتع راضدروم د هنا درن فقسم لوروا نسوا هل مال لوغت رد هنسانعماشوغننانلوارک د لوغنو لاش وغنو

 هنمو هت نون ثل ات بابر در اک دت ار عت قا حصو همر دنوصرار ان نوا هطظفاح ندرومغد هکر ونت د هنس ور وا ناندرن
 ا

 هلون مض خنغ ر و دلمدمهد رع ر وارح اریجخ هلکنآ هکر دحاغای راک دد یالق اهر حور جورغنردەدنركذ

 | یدارژانورواورد هنسانعم قسعو نیردوردهنسانعمیعو كل رد هد زو لوغم لوغت رد هنسانعم غغف مود

 ۱ لوغترته رد NEE كح هدر داصاو هنماغوتد امن لرته مدآنالفالثمردهّنس اعم ٹن او ماعورو د ەد هلو
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 | قالطاهدهت آلواوردراوط شخللع)هدز لعد رولوارارق و برطضم صحت لوا هقدر ق لعن ار دیااقلا هشت ١ بوزاب ا



rE ۱هر هتلر هدننزو لعشیم هنا دحوم یاب لمس لشن ردهتسانعمدنقو رکشهدنتخلدنزابودنزهدنزو لاله اد لاشنروس  

 النآ كالور دنرابع ندهطقت یکدا نالواهدنراجبوا یراروح كکناف کرد هتسانعمبطقهدننزو نکن نیش نتنردهناک | ۱

 ریبعت ما راتل ردهدنرک د هموم م نون ثلاث باب ر رولک شا لمق ند نتسشنورو د هده یزد |

 ۱ ندقارارتسو بارطضا س ِ شن | ردلعت ردغلیم یراکدلب اد نوح ا یمالواهدنحشرهب رقلهاهدکهلیارو هن رزوآ
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 لدنردهنسانعم قمر د شپ او مکی د هّس رب یرب ی هن سف یکی اورد هنس انعم قلعتو ثیشت یار اصوقعشاب الا |

 راضشاهلکنآ کروم دهدهساعایرک اسوا لواورو دهنسهتلوا لا ةصاخو داخو عیادت نواز لک

 حیاضونوب روزو هاو با ارخ هدنرو تشد تشن و ونلوارببعت ار هزفروب هعر ةهدنکر ترارروشودهونم نوک اس « رالاد

 مد هنس هک كراقحوح هلنارتعزو سم نالمطةرمشن ردیدا صع "رب ندلامرهدنزوورکب وتشنرد هنسانعه

 رون درب ونص هدس رع رد مای اعا ماچهدشزو سا نشنرار د ید هب دهراول وا بادافصهلکت آکر درا ةن نانلوا

 ندندنلشورو دهنسهملوا قابل نش خف لس زر د نما ا ةو عزو هفشر ههدس رغروم .دهرکن وسنارزاکدرکشن ۱

 لا یحو حر هن رب یر ی هنسن کد او یمردشدابو كمكىد هن ر یر یهنسنیکدا ندیلشنردردصم مسا

 هد هنسانعم ثب نو قعب اهلنا لا هب نىق زرا تا لمف هدر انعموددهن اعم قلصا او قلراصهب هنسنرب هللا لاو

 ه دننزو هير هر د ناوجخشر هش مان اواو رسک ی وشنرد هنسانعم فیکتمو یلشو خرس هل نش نوکس هو شن رولک
 لماشوماع هدشنزواشع اشن ردهدنزک د هروسکم نول 9 ررابب نا رصخو لق کرد ەش رتو هصت ییلیتس
 ردروپشمرهشر هدناسارترو اشتر ولاشنرولس الاولحرد هنسن صاس یک نوارولواندنادغر هکر درجما هتساشنورد هنسانعم

 | افوردیسانرو اشرو نخرپشورد هنماتعم رش هدعد:سرف وب ویکعد رواشر مشردرولاشهب یبصا تتلو

 نجت: : دحاعا نتخاشن رد رضامند نخ اشن تخاشن ردفراعتمهطا رواش املاحر دا ه عشر هدنم اقم |

 رداوعفم مسا ند نتخاشتهتخ اشنردهن رلانعم ]صیصخقو نیعتو ايا بصن تمالعو یقرواو قمر دنوقو | ۱

 ردهنسانعم نت اشن نیساشنرولوا یکن وارو دهنشالت اعاهدننزوهراشا هراشنردهنسانع 2 ننخاشنند خاش

 سا ندندناسن ۲ ردهنسانعم بصازهصح ؟ ردهتسانعمتمالع ۱ راویسانعم ترد هدزوناهن نا

 ردہسهباشن كقتوقوا ا فک و ۶ لنهج ی هک رت ف صو رولوا لعاخ مہ اوما ل مور دردصم |

 نداشت نتسناشن رد هب رلانعم قموتو قمردنوقو قمردروطو یعروواو را شاطو حاغا ندناشن|

 KS لدن رد هن رلانعم یقمردوقو قمردنودو قمردتروراو كدردکید شاطو حاعاهکردهنسانعم ِ

 هدننزورتهم رتشن ردهنسانعم شوخووااهدنزو تشک تشن رون د هنس هتلوا قلاداصوصخو لکتحو بالقاموع

 دوعقو یمرووا کر درفت نیشن هدو ناشر نشت لید تا هماع ردداصف تا 1 فوزهم کردم رتعف
 هی اکخدندمرور لر اقحو لذو یمرفا لو کسور اتو پد 2 نوع نت رد هی عید

 رولوا لاح راسهتسا هبا لج هباطحو ردنوگا تردصمأت ردةنسانعم قلشوحو كاو اه د رو یشز یشنزولوا ۱

 نوکسهدرطننر رکشنرد هنسانعمراطشنر وه شنوراو جشن ردروپشمو حار لض زا اصن هتسانعفیسعوخو نيس مولا |

 ردّتغل هدرلذاک ف رر د لیمزاهدس رعرولمسک یردهلکت آکر رد یس حارسو ىشۆيا هلیسراف فاکم سکو نش ۱

 ندرضکسن روم د ضرف هدس : رعرد هتسانعم لدج ردردصم مسا ندندیضکشن فا ضو نش نوکس عکتن

 زا دنز مسکو مش نوک مت نور دقمقص بولوط نسور د تن هنسکرب برد راو اقرب کرد هتسانعم لگد

 هدنزو دسس , دم ر دل قم ش شةو هکر دهنسانعم ش نی درو بیو د نیشنردهنش انعما :رفاو ممخهدننفل ۱ ۱

 هلا ا ستنردمناتعمار دای و مود ردیف ندناشن ندا رد هن رادع م لزغورعسو برطو یغتو همخن |

 »عترت اردهنسانعمنامسا | یاو شوق ودورد هنسانعم ناکم و قحهرول ولو | قلطم هکر دمشق نجس هد دنر رو ما

 نالوا هدنرو چ 2ا دل دعهدو رربدیامت بطق هبالوا هد اینو یشونح یطقهنالواهدننم بونحر دیارودهنرزوا ۱

 هدس رع رد ئش ییدننجبروتک هن زغارارکترا ارکتیناع یکی تانا اوح ىلا دما نوو هود هکردهتسشناشلو | ۱

 واو روڪشنو راوصمد روس دراوشن هد س رعرومب دهد هنس هل ضف نامجو فلع نالق قاب هد برو طوهدروخ اوراربدهرخ

 ردهنسانعم تنوشح ید مرنو ساماو هداسو فاصوزود هل اواوتمو نش مض و شن ر د هنس انعمر اهن هل هلو دعم

 e نوي لوا بار ردالعشم یب اکر تغلربنوا ه دباب یکی | هکر د هدنه ر نوډ لضتم هب هل مهم نع ناس نچ و انوا 1

 هر رقرب رکسعرب اب لنراوا کندو ناو با فبولوروو ن دکمورود هب اتشو لیت ن دنکتفآ لع دا لعت ردهدنرک

 هنلعت نآ هلن اضرهنو نوسفا ضعد ینعسا لص+نانلوادا رم هکر دراور ڪس هنوکرپ ه دنس هره ردو یشنمرد هناك ۱ 1 ۱

7 ۹ 
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 ااو اکو وردەن مچ ىيى زرق كره ازا دوپ زوز هم رھن یداوالتفهدندب ندرت |

 تناور هدهن و نیک نسانعمنال ەك وکو زود هنس هک لوک كتو سکن الو هدشابو ی-هکلو کڅ اط ةصاخز هکاوکو
OEEبد رق شوده ردة دن ولردن دروط عابسردشوق یراکدند لاترد هد دکر ت کرد س  

 لصاو هر شم نو کل وا نامه هسای | ت دوعو هب رغم نو کل وا هساب ازاورپ بونا اوه ند فرط قر شمر د لام هر جو
 رسد هن رکی دور اطربسف هن نیر درعا ب کوک یی اورار دیازیس ھت ب اشوقیراکدیدادادقآیرمساراضع» رازیدرولوا
 كتر وص باذعهدنلاصتا كب آر اطرسنو هد تر وض ق املسهدنونج یلامش بطق عقاو مسنر دل امش را کو کو یرارب د عقاو
 ردهنسانعمداصو یوآ هللادوار نوکسو ن نیس ممض رە ارا ارا یکتسکیا

 ۱ هرلّعص مان تب ن خو تد خرمهردیدآ مص رب هدنس ناخد ن ایمابهدنتزو مد مه مرمر دتخل هد لار تو نیس ن ۈكسو

 | یلکرصمو یاکن از هدننزو نیو زق نب سن رب دینداوتساک او یدنلوانانوفصو هدنرلهدامیرب رفزدد- رق

 لک نعوتربو ړلر دیا ریبعتنال [بمهدیکترارپد یکشملکه نعورپ رولواعو کی اردلک زانو فی طلا لوارمت
 هلو و سون مسف رد نرم یی هدا یخ د کن هرب و نان ر ءورارب د یدصل ادروهدمرعرولو ای دیس ارد یر

 | کام لار اص) هد اطهدنزوروفغفروط س یدیا یس هج وزر وکم ارهبراد القس هامش دابرتخ دمنهدننزو شو نکتر

 عارنخآ بهذمررب هرکصتدندوعصكمالسلا هيلع یسیع ترضحردرادنعتناد حواراذوبر دیراروترب یکنوقمنو

 کیت رومدو ردهنسانعم سدعو جهل دسنوکس E رارب د هرو ةعدو همن المو هبروطسن هنر اعدا رای ما

 اکساروئ, دضراهدس : رعرد هنسانعم نمزوزیهدننزوارصکاکسنرد هنسانع مره طتو لغ هد ز۶ هنیس خفوزدینما

 1 فاط سحر راد :اوردیعما مد هولدهدننزو ساو دو هنو ساتسنردسا د مززاهوخمهدآ ل.نرونب دهنشآ جرم

 یرازوکر شکم اه دنز وبر هور ولو | یرازوبه دنران اب یکی ال راش ابو یال ی رات دیو نوزوا یرار ول هرو که نس رالقنردناسنا

 رمسعت يدا عاط هکرتراردنا ماکت ہرززا ی رع تخلوراردرکس ردد یزاتوراررو قر ار صو زس ەرزوا قاباربز زدراو
 اونم اسد نوسلواهثسنرب اس رکو نیمنزلرکر دهنسانعم ساماوژودهدننزووس وسن رردیا

 دوار د هنسک نازوط هرزوا یمارفص وان لا٥ وه ندج اصرد هنس انعماتشانور اهانهدنتغا دا زابودنزهدننزو

 ینا عوج الدش هفت اطولردهنسانعم و وا بیر ارت

 || دنزهدنزو نکتشارفص هنو ننام سن یددلوا لیصفت هدنسهد امیزولاکر ر خج وا كفنص ترد یکی دلی ام
 هد ر عدل رع مجدروم د هشاخر رس تفرز هدننزو جیره هس راف ج چیس میس VANE زابو

 قموق هدنرو ندسر ندیسارد هتسانعمقموقوط هماجردذوخ ام ند میسفرد هنن انغمح و تنم رد هشم ةفص

 نوک هنلد اقدرونم ۷ هبلناتباصازآ شوک هکر دعضوم لوش لار خو میسر مرسنود هنسانعنداهنو

 ب اوا هدنرلرب بدر ےےطس كعماوضو عماوح ضعیو لک شوکه کردهر هدودحاب لاو ردهسانعم نادناتوراربد

 شوک هشنیهکردز ,نانلواریبعت نوک مریسنهدندنعراضروروشلوا عضورا هنآ | شةنمو ناولا نالو ار بعت یاچ هیت

 اید نتزو خو نیر هنسانعمباود عنطخر ون د هش هلکرخ ك شاورټا ار نآهدننزوهليسوهلےسارونقوط
 ردروهشمرهشرب هدناسارح هدبزوادن اساردهدنزکذ هروسکمنونیآت تابردهنسانعم ل !تدامعوقلسفر امتهدنتغل

 | هل اهروهظویسراف یادیضونیسنوکس هبسنردهنسانعم نانزهدس . رعوردةنسانتعمش او هقیج هد ن غل دنر ابو دنزو

 ةاتشمیأت لاتسنردتغلەدەلىن رع یان خفر دترانع ناچ رک اؤ ندشاط رص: هکر دمر کد ابیعتروقهدنداشراوبد

 كامزمک اکر دو ع ناشلوارعبعت كىر دب هدشزو لتشخ لتسنردهنسانعم یاب ولروهدزولاوسم هلا
 اونها تلخ ناب آتی یدنوار کرد هامون مط و سنار دی نوزوانوزوا نوا

 یزو جیاروسد هنسهروح زغآ سن ردهدنزک د هموعصم نوي ثلا بان OTE E سشومازف دو قع واهدسرعو

 ۱ NN هودو قموروخهدس رعهبا دیدشتوردهنسانعم ارداوروعسو لتعو نوساوا یزو همش ثط رکن وساوا

 کک ل دنز باک هلنسن وكس سن ,EFE مسن ح ورشم هد هح .وتعم هالادوارن روک سو ناس ےص رد درب بنز ده  رلانعم

 فا مو لوا مق زدهدنعقود م ہد رووا قالظاهتس رب OEE تشدرر

 نابرق حذو تدادع كسنهدس س رعوردراو ی | صوصخ تكکسنرهوروم دنا لسنو لواكاسدهدنآ یکی کید د

 لنا لب ان مو نزیک لت زذەئشانعم هک دراوط ش شع هلزغوب هکیسنو ردك یشن عجب هلنیب ضو و ردە رانعم

 رداع تم اکو و تغلید قرذ هديا .حوا هکر د هدنع-ر نون لصتسه هجم نیش ناب یکی نوا هود هثسادعم هلکر خو

 ۱ .هنسنک لوک ك توك ن الاهدشابفصانو زدهسرلادعم كل هلو کو کلو

 رود

۳ 

 7 فرده دنر دهجوتفمنوبلوآ باب



 کر دانعم اس هدنزوراهم يا یو هم اس تیموهد مو رواوارتبعت وکر دعضو«نانفوظش نوک رها ۱

 رابسنرولکهتمانعم ةناسودکتوکو یکی یسهتلموکیو او حالصو نحال 1 | نیشن نشحو یمهملوت یسگدراررّودوا|

۱ 
I 

 با ةررد هنسانعما کو ینلدوردنا اويحو ناسزا عماج نراتل ال مشردو لک را کرد هنس انعم ینخوزد هنسانعم

 رد ماسردپمانہدننزو رک مسرد ردهنسانعم تبلوحر ۹ دزو یر : یرن ردهنسانعمبآ هجومو موقو هغلاط
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 هدم عروس دهد هغکالاص یقردنا ندب اراق حو جورو د هغد فو هزوخیریا ةصاخو هنسز كبو كلو ظملع یتلطم

 ا E ly هییش هب هب رب رب تمعل هدنزولوم دور روس د هدهغکلاصنالد روت هدزوروتو دارید هح و>را

 زکات یماود نالو یاطنالبقه دکر تورخلاءآو دهد رع روتلدوح هدب اغ ندن آ 1 یت نالنگ رز دعا

 ندةمروغوط هلکم < تدا زف دورغا تر د راو قوس بالی ت درب وا زهر هدنرلعاط

 هر رازدیا ناس نصاوخ هصنادعامندنو رولوا صالخ ندةلوا هنکبو- کوک. لوا هل ایر ما ملا نو دیا ناتمحا

 بب ضو یو هاتون ناو هک میقتسمو نیکرح وردهنسانعم رک دمو كکرار داور هد هبا همفحو هد شم یار

 NP تخردقادوزد هنسانعمیآ هجومو هغلاطورذ هنس ادعم تیلو جر تاو

 هبا هم یاحو ار نوکانو خرتردهدنرک دەروسيكم نوفا تاب بان ردهنس انعم رت : ناوئ ردن :اتساد سرج ماو
 وتمان اتتا حاورو ینورو روس .درعسهدس رع آرد یزن نودنآفد رگ هماع کرد هنسانعمس نخ تهق :

 لصتمه هبجم یار ناس یورو رد انجم نم نایک دی میر شن یار یدک بان |

 هکر ردراذج الد :اووینالوب لوا هل ازن روک مرت ردهنسانعم لوز ه مۋ رغالو قیر | هدشزوراکسرازبردهدنرک دءهروشکم ||

 یرهشهتمرا هلحواز نوکس دب حیرت ردهدنرت دهحوتقم نولوا باب ردا تشم نفل ىديەدناب کی کرد دن

 یی دکر رت هکر دم هجرت دنعهدس رغوردهنسانهم تب رقو قم کر دیفدا رس كيدزت هللا دواز نوکس درب درب زدیجما

 هر ردرومثمو حار هل ارتنک هدلنزو رع مربرلرب د فالف درر د هدر لج هبدهدنان كنالفالُمرولو ارت هما ت قو ناب
 لح هریک ليەن ر زراو روش د هجاعاو" هتک یراکدنروا فقسهدلوق ری ورد هنسانعم فة سو ناو ات هباهرو مظواز خغ|

 نواب تا ندامت یر انور کک هرشطهدنزوندیزو ندن نن ر د هنسانهم ىمالەطو صورو دهدهدفنم

 هدنع.ز نون لصتمهب یسر اف یازناس نوا رار دنامطروکو سس هذ ىکرو نابض هذ رعرولواثداحهدننمانا شن ۱

 هدهنشدد رتارد زدصم مسآند ندنرنرنردهدنرک د هح و تعم نو لوا باب ر دلم سمی غل یکی انوا هدنابجوا کرد |

 هم رقتحو ۵ هرعذو دا ردو كنأب هدنزوراتفر هلا هیخم نع راغ راع زن زدهنسانعم لا رهوکهدننزوهذادن هدا*ز ر رودآ

 از تف ه هر رواتوطتاناو شن هکر[ ارو دهغازودو هحن ایقهدنزولزغن كرر كيزن ردروهشمدنارسک دنرنردهتسافعم

 لع هکروت دهد هنقرو نوتلا لواوهقنح مادنا شوش فیطاو لزا ەد اعهکروم دهنادفهزات لوا لا اهروهطو

 وخ دن لواهدنزوهو دنا :هوتسنر ددغل ذه دزو نول مرر او وزد هنس انعم ندرتسن نورت نورتسد سذ رد ةنسانعم تلاکو ۱

 هدهحاعایراک دتروا هناخ فتسور دیدآ بکوکرب ندتساوتوروئاواراثت هن رشاد اما دو نیط الس نواب که دلکش ۱
 |ردهدن کز هروسکم نوت قنات باب رد هنسانعم قمراقمح بوکح هرشط هدشزو ندیزون دون یکلطهوهنادرونند |

 رد هنسانعمدا ژن هدا نردهنسانعمقد رعو تحت لا فو صور د هنسانعم سدو لصاو یوصهدنزوطاشن هللادداژق
 لامل ا رمغتمو ناس 2 هالادو اوکو از خف دارن دن *ز یددلوارک دامنآ اردنا مطر وکو سنس کرد هنس انغم مزن مر مرن

 ح واویلاع ری یا او تسدو یاو ردهنس انعم دوا ار هقو نکو رد هنسانعنم لابلاردکتمو

 نسناس یر نوا قدناوارک ذ هک ردهتسانعم مربا زنوکس مرن ردةدنرک ذەمو ءم نوت ثلا بازدیلباقم |

 ابز  اساردهدیرک دهح وتعمنول لا تایر راشم یناکو تغلرب قرقهدناب ح وا هکر د هذ نر نون لص تم هر هلا هما
۰ 

 هک ین اوو رونلواربنعت ید ووو قزوقهدنکت هنقوطز آ | كيدوخاب همعقو طظ نیک د اصانکردخش ر لوا
۱ 

 را نوا | اوه ترار عهد نولاح و Ge ندهلعوبوح کرو کلیک نزک یار درک

 تونس رارراقسح نسهربش قرهقض فونقمزوا هنا راریدخدلاصو صوحرونب دهنسهنکت :مزوا هلیسر اف یاب
 هکر کو شنانطم رسد هدسزو ندرور ن درتسدر دهم EEE رتشذر دهس انعم شو ھو لقع هد رو تون ولرف

 را زلکوراردناریمعت لک ی راص یاسهنسد د راصو لکی آ قاش هنق ارد لک ابو یک س وتسنغ نرتس |نرتسذ ر د نرس

 :تالوارب کو یوههدنت اذكرو د یندهب هسک لواو هاژ !هرزواترشاعموسو دانعولواغوغیلةلخ اعاد کر د هنشمک |

 زراسمرب و ردهنسانعدماع هوتس رد رک مند هذان نو هلا هو تس هدانعمول هبلوازح اعو نویز الصا هد هع هاو لی |

 ۱ اضم خزهدزاو دهد ناک هوکرد هسرو نارمس ردارب مات ر دنو ره د نییتسهدنرو نرم ن نس نیس ردنا قارا



e4 

 هکمکحوادهرزوا تفهرلب رفهراب رعرداکد فراعثم یس رغندنراسق تسوکورا مپ لکو هلوط هراز ادوبردفراعتمنالا
 ن رود هدودرا و دهدعه زز ,دیماوهدءب رعوبدن یاعوهر دوادهدرسراخ هراو هرب نوا ییعد ههدزابرلرید ازدع

 لصخو ظرش نالوا هدراټ دن هدس رعو زالواواد هرزواز رک نوااریزرولوا لوا کا ۶ قواردنارشعت

 رطخو هکلمتو هلاک قاب نویلوا لئاز ند رد کروند هتحارجرتا لوشو رووا رتنعت ۳۶ | هکردعشمانعم
 ٌكرادقم حس :رفرب و رد هیات دنا یادصوداب رفهدننزواد ادن ردهدن رک دەر یکم نو ا نان ردهتساذعم

 هد رعو رولوارادعمادن یدا لیمرهر)خوا هفا سم لمم ج واس رف رو ذ هنس هصجرب هد هصح ی لااا

 تشز ؟ردیلناقمیشید رد هنسانعمرک ذو تاکرا ۱ راو یمانعمیدیهدنزورز رن ودهدنزک د هح وغم نوټ لوا ناب

 تل او تدضق ور دناتساد مسردخب ماسردتغل یخ دناجرتو مرنردراوهماسردپ مان ۳ردهنساتعم ظیلعو ذو هر رکو

 ع رفتم نان اشا اس هکر د ناش ل صا نالوا ییطننو لر ےٹ رد هننانعم ج ومو هغلاط خرد هتشان ام تتلو در

 یاثنخەس رولوا یوا سم ردناسناو ناوم نالواممج توناو تیلوجر هکردهنسانغم یخ ۷ رولوا تعشذمو

 نامزرهو هشیمهد ماد هدننزو لالهكارن روس دهسرراول دهدرب هدنزوا" حب ازت ارت ردذکتفرط لاف کورو د لکشم |

 رهجدرب ردنعل فورعمهدنزودرف درن در ردد 1ش اغرب صز صفت هنر اددش سدح هلوج ميضوارخف لحجز زد هششانعم

 هکرددراف ۱ ردترابعندنویواعو و یدیروت نم تعلو ی داد | عارتخ ار هجر زب یرلهونش لو او یرلل واد ءامزدنز اکدید|

 هددنکد زوا جغاورد هیوصنم ۷ رازهد 1 ردیراکدیدلواطالاحهکل د وط هریک هناش 4 هراتس ۳دایز ؟ رارنددب رف الاخ |

 ورور دترابع ند عضو م نالوا ئ سارا خاش هلا ی د كج اغار دک د تحردهشت تخرددربرو ۱
 ردا بیک ع

 فاسو لفوفورج | ل دنص کر دب راک دی ارهبعتیدرن صرق كنابطا ن کر یولردب ره هراح مارواعیچیردن دعادابص

 یلادمادک رسو الکی وص 1 EF رک صن دک دليا ترت هدیناکش یراز 4 لوطبو رد شراف هلاوص عروس شام ابن روداو

 قعصبهدییکرت رزبد ناودیهماع نوساوا ندهتن رک نوسلوا ندشاطردهحخردوهمدق ناب نادرن راهدناداعص ها

 دزرت ردهنسانعم تیاکحوهصفوردهنسانعمناتشنحو ههل يدور دب رغصم درن هد تزول درز ر ادر رونلوارنعت
 رولوا لء دزکد دزربن هلغلواهتسانعم قلواهنرکدو تکدهنسا ندیزراردلبقتسم قن ند ند زرا هکر د شف دززمن

 لصاو هقح هلندس زیننکو ارنوکس یر رون د س دعه در , رعزد هلع نالو ازت جس نھ هلند نو کس وار خف ادب زب

 نوسج اعراکشل ارکسع ه)مسر اف فاکو ار نو کس رب زدیمما خش ماس سالاد زر دوکن بان دنا اک ش اورد هنسانغم

 مدابوقلدا یکی سو نالبق هکر دیع-ارلارج هل ر ءیفاکو ار حورو دهن : راذوا هر ادبایال "ون هقلح نوعا

 هرهراب ز نواب یمالط زوانسکدننراهس ود هنمادس ر د شاطر رولوا لصاح هدنکوص يزود كنالمقرغصا ندناوردق

 ید حدق ن رز ردک> فورعمهلفاکر سک سکوت ر روتا قالظا هیکلد قرصو زسزوو زغاتوا ادکس وود 096 اتم
 :دج توس لکونسکب ردهاک ندنمشح تو باو سش وا قالطا هنو دىدو ردندعولو

 راز دیا یک وک ناوات بورود ند رک اسو ثدنکسک لنف کو دعو نم نکن قوا هسک نب زدهن اک ندنشوکو

 ندرازداږو روت د هده هش نالتوق سکرو راردنا ریبعت یبهشنش ناو ایالاح رار دنا تصذ هدهش : رارب یربعو

 a ا یا :نیسکرن ردهاک ندرکآوا ح جرم 0 0۳ رولوا هک درکلر اواةصاو

 هکر از دنا تدنرت هارب نشل سک هد نشه سکر یز دماعط ع وتربو رولو! صو شن هم ناولاهدناکش یک نس کر

 نوزو كشوڪڪ نهآ مر رای دیدردیک رت هدانعمویراضعبو رددداح هدلوایاذعم هی موق هژمسراخ فاک

 قلعمو قاتلنو روت رد همل 1 یرلکد ابا رتبعت جاصق لراحرومدو لرارکلو اود هاب مضرب حرب نب مر :ردماک ندهتتسنا

 ندهنسک زول كب مشج مرتر مزنرونل وارببعت كل کر دلا رعیمصو كج وکیرزوکز راد مر هد مرت رولو ناک ندهن نکس نیلتو

 لوجو میلح راس رولوا مالمو قنمو دی هکر دهحزاب یراکد اب ارّیعت همزن هدزاربش تشدمرنولواهناک

 رد رهن امرت هردو حطم دارم هک ی قشم وف وہ ندزکم ر را یدک اقان تردقکو ل ردهتساتعم|

 ردهنسانعمللیا ۱ داقنمو عیطمو قعتشمو لس رعفاکو زايا تفلاخر دنا د دابقنا هسنلوايحاو هسذلد وس هک. هنره

 هدننزوهروتسم ةرومر رولدا هر اکن د هنسکربن ار فو عیطمورونلوارببعت تآ هدلا ی اردک ای شمو یزغا کت

 س  آ

 ردات شم ی اکو تغل یلارور هدنابجوآ کرد هد نیر نون لصتم هبل مهم یارناس یز کس زد هنسانعم قمرغاج

 ٠ نتیفک کیدا صووصح هراز دا نامه نکاردءدقدرن لضا هد اورریویدابا عادنالداقم هر طشر ذعر

 aE یکم نالو خوك نناد ضو خب رر و یدرا نت ی ها

 | ایجاد راو مهانو طظملغ نار دید ٹن ناک زن ردبلاج فا اوسن تبح یی |هجتسا لاسر خام هیاک للاب لجن یاو اتو درشم

۳ 



۳ 

 r حر

 سس سنا سم
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 ۳ وغلب اج زامزکو رازدءاناس هل رتو اقرب 1اک درون ااک دہ یرو رع تغل تالذک هد اد رغم ع وور دیارسعت هه و
 کرد هنسانمدنزنهدننزودنم: دیر د هنسانعمزدلب م ءویداباتابب ۷۲ (/ ۱۳۱ PPE نشو

 هدننزو لیصا لر هدننزورزو ری ردیج«انارفعز هدنزونازرا ناو رد هشنیک اب ار دکتمو م ومعمو نور
 ناب عملا یدنلوارک ذکر ردهشنانعم چ جردهدنرک د هموم نوت تاب تاب ر زد اکدسهکردهنسانتعم مخ نانلوارک د

 ىلا 2 ردهدنرک د هح وغم نود لوا باب رجب اکو تخلز ودوام داد یکی اکر ده دنه« نو ل صنم هب کم کاخ

 ا اب ۲ ردهنسانعمرولاطورچسع فصوهرس ؟ زدهمسادعم هتسرولد ۱ راویمانعم] ۱

 هدر لح هيدر آزار دهنسانعم لیلتوزآ هر دید ناطبشرب ءرونس دهد هنسهاو قم ی او یعشرطشو ه هعشو د ی وتم ۱
 ECB RSA ie ia راقن هراگرارروسالرت هلکن اراضنک دکر دیر ومد نابض < رون دم خ |
 ii دید> ثبخ قوبرومد هدب هد زودعا "ده لر دیاربغت+دنوف کر دتا کرو مس هل دراف ےہ واخ نوکس

 هد دزو لکر فیس اف منج مص لحن ردتغل هداهم لادو یسراف مم هح رو د هدهرومدو دام بلصو كيو

 دنزرف يسرا دلم ردتفا درج خفر دق مقص زول یادت درب دا کر ذهنم لدج

 هدننزورب وصترب ته ردیدآ ت الور هدناجماب رد 1 هدنزونابز رع هلسراخ مع ناو و وهم ان ف مفا

| 

۱ 

 ۱ ایوعزرونلوا بعتقالوآ روت دهد هنر و آورد هتسانعمدمصو مالو [ اوروس دەدەی ورد هنسانعمراکشووآ |

 هل یسر اف فاک ن اکر غ, نو تلو ا شما والرکو شهوادیصل رک ون ددهنانک خاط اصوصتوهروفاسش راد
 لیدی هلاواو لار ست ز دید اف مدنیشو م واک بجی 3 ردیدآاورب هقشدهدمقسومور دید آن درب ندا دیراب ۱

 كانوکو و قهالوطو رد هند انعم شارودو ش)وکوو شوثالوط دشنزوزیلهدزسخ رون هنرکده و

 نذیادلو لوا لا ها هلمهم یارواشرننک یر ردهمس انعم لی هد نرو لن وت لف رواکهنسانعم كرو دو |

 کردهنسانعم نوا نب زف ردهنتنانعم اد تاو لوا هبا هبجمیازواخ عض زق زا رونلوارعتدالوا تلا٥ دیکر ترد دلوا

 هلا مضوزد هنس انعم لیا حورو ل راب نتسخرددح لوف ندنتسخ لوس نوکسواخ ځا تسفر دکعد لقا |

 ردذةراعتمەاكېد شرد هدب ناک تر در هش رب هدناتسکت هدننزو برقع هلا همجم نبش شرد ةنسانعماد تناول

 نوروتسوک قروص یارب هنا هدم عش ورحت هز دعا هاچ عقاو ہد ع اط مان مایس هدنسهبح ابرول هر هش عقم نا کک

 ناهربو تڪ هاج نیک منم هسک یدنا رولواناشفا ورب دهر مرد تردوع ولط هدودلوا فاع ناجما هام ۱

 لوا ا هوا جارنا هت ر :یز زغم کردزوجنیتچ لوا هلال فاک مت اخر رویم و ۱

 ْ لو رشت علم فو مبذول سارا نزد 21 TE رواک

 | هدس رعهتسهوممر دن ام نانلواربعتیب اک نرواو هچت اقا هد ہک زتو ضیا اتمرکهدین رعردورادهانسمسا لا لوهح |
 زد هلشانعم كیتسا نیا تر درغلا عمماکستمو لابقتسا غنندندیهاو رد رفة يه اوخ مهران د هيلا نع

 رادر وصد هکر کرد هنسانعمهاکبیک * کری 2 ردهننسانعمنیکووصب وزد هنسانعمهنامورفوزسب وصهدننزورهشکر غ ۱ ۱

 ar یتاشاوهغمیآ قارب بو وط مات توکیدهدن 1 یاعا قحهلوا رکشادشا کر دهسا نا ا

 زا یلدا لاهدنرو یریزو یر راردنا رییعت نشودهدنک نرو کرد هدوصقم ةم عضوم بوراقیسندارواهدقداشپ ۱

 اکا اکر یدنلوارک ذ دکردهنسانعمرض هد نرو رب وم هلل وھی رغ رونلواریبعتدالوا كليا دکر رددوا

 قرهصان نر | مک مذق مذ هدرا مد دە دز ونو ناب بان ردنرب وص و دکر دیفدا مو هو ۱

 هذا رغ ET !تنوروسام ادذکرون در یکو هنومشلوا ةدننزوز ات ها لمنه م یار زار ر دوم تک ۱
 ۱ کا نار کات نوو توست یاب نیس نتسخ ردهنسانعما دتناو لواهدننزو تسرد تست زرد وكما 1

 نو لواتات ردزشمیمل جوا هدا کیا رک رده دنجر نون لصتم دن هلمهم لادناس ی دن ردهنسانعمنلواو ۱

 :یکلالعیوهبنو بر نوساو هد وضو نازک و چا یخ ن زر غ نیش ایزو دن ردهدنز دهحوتعم ۱

 ۱ نعود وعید نلوارک ف هک زو یهخنک ابی افردووّع فورعمد) اول هد رعونوبلواهدهسحرومادلرکو ۱ ۱

 1 شات ر دما دیاکز و للصم یی هما ابویاوهو یوقمیهانو یساوخویاةاروصو اب هرشرونلوا تیکرت ندکتمو)ا
 هلدتالودهنسپ نامی طا لمس رع هن هل وب "7 دمنا رنو تلکروآ هد رب عن ادن د شدور دند رت سر

۹ 

 ره نو تن و

 مواد مرزوا تفه رداقرا نادن 1نووا زمکی دم ارسغت هل وط الاح هک هدژنوووادرن هدنزوندآ ندب دن ردکعد۸] لشمال | ۱

 مدنرادناا رانو زراو لده دی نوا ید هدتفههدنجسهر اس امازالوا هدابزندش تو دوا دهد هلو طرارید کمک |

۱:۸ 8 
۳ 2 
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 ۱ كنة رة ضد رر د یر کو رادار ع ۶ یوالصاو هب هدعم دود روا لوا ماعطیند یربوردرهآظا سحر دشغاوا ۱

 هکر دهنسانعمناس |یانرلیم تفت ىا دم ئان رذتغلەد هلا جمنسور ونلوا بمر یدال تشاو ندزاسیرلکدنذ[|

 | تخم هم Se قیر بویر a ۳ , زرونلوامهذ اشا اره اطر سفت وب ۹مو 4

¥ 1 

> 

 || ترشعو شدعو ن نوکودو حرفروش رد کس ند یان هنا روس ر دب رلکدند انروظهلفب راقد کرت هکردیانروس
 هدننزو جار 13 ردصوعخ س راکر ناخ واتح هکر دی رو نانلوارک ذ هدنسهدام ایام 1 لودر ورد هنسانعم

 هدنساضد لزاعوبهک هلوا مذا عمر د هام اهل افیاز خر مک هر هان ردفورعمز اس هکر ددوه عم یان

 حصر هدنکوا كن مقر ىلع كنو روت د درر همصقو هرکح هکواردا ارشقح هلال ةن نوركا اوه یزیردراوارج ییا

 هد ەن هلو منې هلو قدربو ى ير از وتلو قالطا هن رزه هزد ابر داضتم هر ر هدعم مه یار نونلو !عضوهدن درا

 دوم دهد هر دلا نیک او ةشماوو هنغونجسو یا قلظمو ەنىنەرۆسام هاو ورز :لواري .عت قلص وم هکروتن 

 1 لا هم ف نو ابسولب از ارد هنس انعم هرطاةتویمالمطورو دهبصخهدس رعرتد قاربد هدنرزوا بولوای دوعول

 | كم !تاهابمو رغنو لغو کوا هد نزو ندس از ندن اتر ذتغل جد لک شم ی ادراری ذهدیافهدیک ی تر د شو رو مواط
 نولواباب دام ین اکو تغل یدبنواهدنابحوا هکر دهد نع «ز نود لص تم هب هدحبوم یان نا ییکبا رذ هنس اعم

Fr pi PESتزدوج هاو کیا نالوا هدنحاکن تعدحاوحوز کرد هنسانعمخاماهدنزو حاور جام  

 هکر دکرید لوا هدننزو شک اف "شر ابن وونلوارمسعت قترواوهموهدیک رتروناوا قالطا هل سن هن رب ره كن راق

 ۱ جامهدنزوخاوف د غان رار د ك تسد دیکر ترا رابطن رو عا ماکعتسا هراودنالوا فر شم هغم شو هغقس نالوا ىلع ود
 هدرکن هدرمن A hs رداهنوردهنس نهم رتوشتحو شوکود هل واز نوکسواب قفدربن رد هنس اشم

 هدولبااب هنداشتتارد هنسانعم هدازریحد یدالوارقهدنزوسوه ی یه ی

 9ز تاد حاد مرد ردیدالوا لغوا ید رذهداز مند هداوخرب ردیدالوارف هکر د هنس انعم سد هسد ردتغل

 7 ندندیلش لذعش نو کسوان مه دانند ر دتغل هدا د دشتر ون د تنبل تفهدس رع کی زق زة نعیردرتخ درتخد

 ندنرار اکی اځابوهعشج هکر رد هنسانعم باهز هلان وک لب هلو هند از دن منو قم دا ندیم بد ردات سم ی ین

 سعن قلطهدنزوداهرف هلو داش ردر دصمرمس زا ندندیهز هنسانغم مشرتویمزضهزرد بآ هز یلصاردقمزصوص

 كتهنسذ ره باب خف هرن ردترابع ندقلوا هزتتمویربتم ندنیاکتترا نیهانمو ندنعضاوم تمې هکر دهنساذعم
 ولزکوردهنسانعم میطعوولواوردهنس عمه مورفوزسپ وصورلرید#ب هقا شی تو دمای دونسوسعم

 جدول هدنزوهرمغص هرن رود دمفح هد رع ردندالواّرفو لوغوا هدنزورمغص رس زولک هنسانعم روتسمو

 لوغواهدناورربو زونواربعت نورطذکروش د هسادالوازعهدلودریوهس دالوا لوعوا هصاحو ردیدالوارفو لوغوا

 نوت فا ناب رارید a .دالوا لوعوا هدنزو هسدقن هسا هسید ردهنسانعمناهندزوازکور دصوصخ هنلغو ال زقو یلغوا

 نا بدو برم مضک ا ردهدب رک د هومن وتلا تاب یدنلوافبق ون هلغلوار وشم البا عض ی ین ردهدنزک دهروسکم

 ی : ردهنساتعمرخ ارد ةت ثم ندا برد هنس انعم لوسزوزمخس هدس رع هنو حة رد قب رش ما ناشلا ینظعنآآرق

 ودنا تراشیو دب و هللوهح یاب دنس دبس زادتخل هد سزا ىا هدلزایانعم ردهنسانعم ییوربخ

 هکر دهدنسر نو لصتم هر یسراف یا نا د هن ازش امر هد رع هلو حو ردترابع ندحرفم ربخ

 کرد هنس انعم اسارت اب رنو اچ دارت دن ترک نو تتم جو نیا ناب دلم قعل تردهدنانخوا

 هدنسهدام یاتردنکحوک كىا هرککردهنسانهموفن هدشزوروصروپثر در ابع نداق تعرسهملاطمنددابم

 هموعصمنو ثلات نایردةینمنآرق دو ید د رش فصعم الو هج یاب ین رد هدنرک ذ هرو کم نون ات تاتیدتلواناس

 جدا < وآ هدنابیکیا Frere نول لصتم هنانم یاتتاس ی دردی دنلوارک ذکر د هنس انعم ین ینردفدنرکد

 دەر ھا اوحو تان دغم قلط مورده اک ن دشت ۱ اندم ردهدنرک ذهحوتفمنون لوا باب ردا ی اتو فا

 دین دبس ردردصم مسا ندن درسا هدننزو سايق نات ردهدنرک د هروسکم نوفا تان ا روداو! قالطا

 || ف رع ۳ كم رک نوک زانو كمروسر 8 داد جغ ارغو تح ار هافر ی سد د وسو

 رادو جزردهدنرک د هحوتعم نول لوابات ردلعتم یعلنوا هدیانییا کس کرد هد نو لصتم

 رشحو قوق هدننزوب ن رارروس هنن ,رازویران راق کردە -زقهدننزورارشر ام رواوارممعت دروآ هکر دب رول
 رسعتقاحض هدنرو كحك یدنلوا نان ەم هدامزدوز ادزن ءعلاشو زو دهنغورقهکلسءصاشوردهشنا اعم

 روس دین جبر ان رک دسر اقا ژان رغر دوک خر در کر دی اکدس ہلھخ توکس گر مرو دهر هطلات نان وا

 ساک
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 بوروتکهماودی ک کرک یا [هطروعوز د

 ماعان هننماو لما دنر تول ادارمەدناهح هرز ندید اع ند شات ررروشد ەدرامارى ابرك ازار ر وتسە زو

 ق 'هدنرانو رار دیا نوجا قوا هدد لاص کشد یتجو جرا هدلاو هکر د هزات ایل کز لواهنزوونابنتردهنسانعمقلاق

 هلان ناتق یابواس حف هیح وارون دزابخ هد رع هک ی ج کا گایعدرولوا ینفاونانور دهددمهعم اسقدلالاحرر دیاربعت

 ریسک ن اشوان ردهیک ندکابالاعاب یقس كىنو نان نتسکنآتک وار دیک ام نوکهکرد تسانعم اوقات

 هان فرد هنسانعم تار دذوخ ام ند ن دیشوښرد هنسانعم نب زسن ورهوناهک اتهدنزوناشورفاو هلون ۱

 غنمو هنحرورو دەب دهن سذ ی الو طو فو څو قووق یگاقلطمورد هنسانعم نا یوح قر راوصهدننزووآوو نر دتخل

 یادغب هدنچیاد هنقودنص نمرکدوهنغولوا نهرکدو ماطوهب یک چو کو هغباتیاراتبسانموردهنسانعمخاروسو ||
 لس هبحیادعدوهوس نالواهدنسد رغصو هدنس هدرا كت او مدا یواطوزوهورتد | هنمرکد ر ازآرازآ ندنآبولوا

 ندعاوان هنسانعهراتفرو مارشرولوار دصم مساند ن ديوانو رر دو اځ د هغدر ا نالوا هدنسهنروا لنکدرکح ام رخو

 یضتقم یشر ن دم دعودوحو هب اذىەكردەنسانعم کم ەدىنزورواخشرو ا ردیدعتمندندیوأنهدنز وندیما ارآ

 نوکسوواو خف دروآبردهنسانعم تاکی ر دروان عجب هدشزو نازواخ نارو ابر درب غلا ىلا حاتحدوخ ابرددوج ومنانلوا |
 دوحولان ك ۶ شاترفروات رد دکر عم نادم هاکدروآن هاکدزواب یداهنتبانخم مارو هل اصوردهنسانعم ترحولنح هللادوار

 :هرکصادکدشب هکردک یا قسقرو هقف و هدتاغ شوشمنانردتغل

3 

 عوبطمانو نسخ سم رغ هکر د فدا نهو هدننزودنسات دندوات دنسوان رد هنسانعمدوحو شات رفو یکگروانرد هنسانعم

 ردنرغصموان یاوآو تقلوآردتغل قد دینوان هل اتحت یابی دب نونرد هنس انعمهینبلا فیعضو فرود هن ناعم

 قواهرکحو قواشوخوقهدنکر روش د هقوا حوکت مار بور دس ایةهکول یسدن اعمر اسردهننانعمقولوآ لحوک

 ر دول یراکد ید هرکحو شوغوقرولبن لو انترول نهه دن ارد هنسنرب فوج یکی ولو ا ندجاغاهداوتربررید ید
 رادّقملوا صوصهکه قوا نالمآ نان الرب د كرنزف رعالر و نزکو هدیکررزاوا ندر رود هنن لواهدّساوررن
 ها نالمکح ندلد نورد یلقلرات یاد لراب ردراسکنآواعدد نالوا هدر“ تۆو یره-كوابراریدقوا لر ېنزرول اب اهرزوا

 س :وقات سووان سووا نواس یااصیلاص ردذوخ ام ندندیوان ناوانوات "ناوانواب رولواه اک ندتمذمو و عشوردزو ناھ

 رود هحاعا فو شا ووا یا اقلطم | راویهانعمید هدنزوهواس هوان روس دهنسهدکشت | | یموخهدننرو

 [درنزو شوغوق ۳ رتیا هنمرکد بابا یادغب لادن هکر دونم ج نهرکد ۲ یک یر هنکنرنخو قابو قولوا

 ادن هدنسد رغصكت وات و هدئس هقزا مدال ۽ یدشلوا ناس هدنسهدام وانت [ردرلتل :آنانلوارممعت

 ندبو دز ردهنسانعم فرا یکسا ؟ردنعماناکمرب هزونلواربعت شخلقولوا یسیرغصرون دوس نالوا

 ها مکس اف دنده مو نم كماکشو قاقووا هدننزوندیواج تدیوآت ندیوات زدخور بلافرد هنسانعم

 هر و آدلسرافیاز هریوات هریوات ردهنسانعمانخاو كاكاو ردهنسانعمرتعنو یخلاصو رد هتسانعت تابه ى رازو ۱

 انچ رو د هنس وقد هد :ذوفاو هاند هس اظ یش هو شغمو فونعموردهنسانعمث قلمو راد صو فمشکهدننزو

 مسهندحایص هکرد هتسانعماتسایورد هنسانعمهنس رکو جنا هدننزو راحات راهان ردهحا ارب 9 تد رق هنفعت هدراعضوم

 ز ازاهاو ردیشنةاداانردمکيم ندراههلناانردهنسک نروط هرزوا یسارفصزونه بوس | قلا هوهخ نوح ارضا
 روئلواراطفا هکر دماعطز ۲ نانلوا رعت ىلا هو هتو قلازفص هدنزو یرازا یراهان رودلواراطفاهلکت ۲هکردماعط |

 دهان هدهان رواوا عح ند دیهادورو ده رک ادرتشد شما شمود یر هعزونه ردسزفمو ف ۶ هدننزودهاز دهان دھات ۱

 هردز ندهرابسهعتس دهان رولدا لعاف ےہ ها ن دنظفل یهنهدس رعوردنشفح دهان هدننزو یبهام نهانا یهات ردهنسانعم ِ ۱

 ردنئرقلاوذ ردنکس ارداممانورون دهدهزق شمشتو ردقلعتماک | ملقا نسب رولوا هد هددشلاب ءاجس ردیعما یزدی

 ردعو جار برون د رامن هدس رع ردکدود فورعم ندنماسقاز اسهدزویاو یاب ردهنسانعم دهان هدنهان |
 کرد هنسانعم قوورذ هنسانعم موشاحوز اور دن دن دارفا ی د لاوقو یسسو هت رغجو تفرکوروصنمهاشو لا چ

 د یرارتهمارزوالاخ ردو یراکد ید ر فن رار د د هنن ور یانونیور یاب هلغلفا ندحوردب رو نانلاج هدکنح
 یرترولوط یملو دل روش اردیرول یرب ارب ص و صخ هکر و هم هلا هص صن ءاهوا اردیدشت هک یان هزکورالح

 ردراو یرلکلد ېک دود زدی روزا یرادقم نوشرایګرب تو سنە رک ناو ا یک رت یانردرا دف ١

 ناس ۱7۳۰ Vl کردم اهعلترن هدنوا ارطادنهور ربو هب هلولو اسد یزاو ار درنعخم یکی شان هود یشابردت ارو

 یرکب بنانیدناوارکذ دکردهنسانعم ناسااب نامآایا ردهنسانعمحدعو تاهاممورفنویدیا راسو هدن 1

 هلن دنع راض عد یا زدن رش مسارب ندان سج ءاعما 1 ردنکر ت ما یرکتردمالسا هاشداب ہک هللا ةقملح

 ی

 سس
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 قزر دف لیتو ردنارطضاو تاقت نالوا ثداحهدندب یشانندعم اه وا عضه ماعطیعب رولک ههنسانمالتماو همختو
 دراوک ان دووک انردمففراوک ان روک اب ردهنسانعمراوک ا نالادو ارنوکس دراوک ان رولوا هی اکند هنسکدرابو

 جات هموقم لحهددوحواو لاح هدزبصمتاذلاب رد ضرع نالوا یلداقم دلکد رهو ج یتعب رهوک ردیف
 هد رعردهنسانعملدود اراو یمانعمیدیهدشزو لاس لان یکت کرو نوکسو تروصو نوار دنرابع ند دوج وم
 قارنمو قوا ندنآ کرد شما نانلوارسعتینرا ءرون دهل نالوا هدنحما لة رد هنسانعمهماحو ل روت در منم
 یکسازاضردشوقلح و کر یزاو آش هو و .دهریغصزهت نانلواریبعت قر اویاچ هرو دهدهنشماف رکشورارانب
 هدانعمولوزد هنسانعمكلیا یرازوكملکی اندیلانر در دصم مسا ندندلانردهنسانعمنناو یلکب ۷ یدیدردیشوق

 هدنسارا نورزاک هازارشو یکن ادنخو نایرکر ذلع اف غلاب م ن د ن دیلاب هدننزو نالا نالانرولک لعافساو سما لعف ۱
 روش دەدەناج كح وکو ردهنسانغمنئا ویلکیاهدنزو هلال هلابردهنسانعمراوندرس ړلفاک رسک سکا ردنعما عاط رت

 روپمشمو شمقبح یدآهدنزورتالاب روآ مان رده اکندقلوا مدعنمنداتفا نکشزامأن رد هبانعمو یخدهدیدنه
 رعت ین اصیدآهکرد هند انعهرومشمو نعتمورادمانرادرپ مان نو سلوا ړل هج یواسم رکو نتا ل زکر د هنسک
 اوز قع وا ملک لات هک مزا هرزوازو یم ندر ےہ رب ماترد نختمورادمان هان مضهدربمانردتغل هد ها مضر وشاوا

 دنمانرولوا هاک ید ن در دامو عیصثر د مما یکلمرهش مادارشاع هدننزو یوم اک یوچا رد ناک ن دکلی لئازو
 هکر دبع روا مان رومان رون دهدهزق یلقوابو ین اشنو هنلوانسعت هتم« رو هلحرب صو صع هکردرکسع لوا باز خف

 رد هنس انعم رارسالهاورادزار ۲ ردهنسانعمادصو تدض اراویمانعمیلاهدنزو سوماف سومان یدنلوارک ذ
 عیارو نا یانعمرد هننانعم لادجو كنج هرد هنسانعم تهازنوتمصعوتفغع ۽ زد هنسانعم نکسمو هناخ ۳
 بونلوصپ هد نجا هکروش د هنس هتلموکی وآ ٩ رونلواقالطا هن یهلا گحو یوو تعبرشوهکتالمهب رابتعا

 ردهنسانعمهاکشج هاکسومانردمالسلاهیلع لیربج هکملنءارسبحاص ینعی بک !سومان ردرب یکیدنزوکو آ
 نزوكکرایمغندتسهحوق هکروندهنواخ لواهدننزوهن وک او هب و مآدرولکهدهنسانعمبرحو كنج سومان ۱
 ندهصیصخت ءاه هلا انهدشزوهماخ همان هلواهرزژاتناماو تلاوت تو فلا هلى هجو قو نومهروک

 یییدلز اساهدنرارخآانو هدنراناونع نونلوا قالطا هب هلاسر یمهلوقم یدلر زوو نام رفوبوتکم رد کم
 هقبلعت طخ صوصحورد هتسانعمبالمسویک همانزابو همانهش رونلوا لامعتسا یخدهدنعقوم باکو هنرابتعا
 ماکعا یدایم ندماکحا تفنصم هلیسهسالم ییهدئاوارن رحت هلطخ لوا یطالس رعشانمو ماکح ارونلوایالطا
 طخ یاکحا لزمه اش دانے رار زرو ذلو ا قالطا هد هب ق اوبد طخ قمر هنعاول سد ار دیاری ھت رر دنارب انی طآلس

 ردکعد نیختمورادمانهدنزویماخ یان ردناشلا مظع نآرددکب اکی درد مراهح همان ر :لوارب رک هلم وص

 هدب رعوز د هنسانعمیدلرو و نامرفو بوتکمو همانورد هنس انعم قل وارادمانو قلویراهتشاو نعت لب ردصم یایو
 یلفوکویر وغو تاب لت نان ردهیاک ندباتف آ یورشت انان ردهنسانعم یش راو ی و ردلعاف مماندنظفلوم
 د مانو ند لوا بولغم هن داح ندوب ماح هن داح نانر ووشلوا قالطا هاب د بلاطور دادکو یاد یوغان ردکعا یلکح و

 رؤلواهباک ندتدابعو تعاطو ردتشدعمو توق نالوا لضاح هلتعارزو تسک لالح نان رده اک ن دقوا نیک انو

 نیلنا بلاط یتسا كعا هکابوهاوصات هدرا تعا قیسن هنجرب ناطر س نالوا یس یدنکرده 5 ندرف كنح رخ نان

 هد هب لدو هلیتسانم یتیدلح اصهن زو كتا یدنلوا لع هر هنادیرلکدید کو لم نوکو یدنههو غرد هنسانعم
 رد هناکن دک که لوبو كچ ارفس نداهنناساردناب و رو د تسلا ماداهدس رع رذ هکر هناح سرو غان رولواقالظا

 یلتط ماندو رش نان ردهناکن درة نجسنابو تالفدرفسنآب ردناتف ۲ نب رزنان ردنکاهاشدأت ناقهدنآن
 ]| مقرب هدم قاحززتف نان ردذوخ ام ندنویربنعت قصلتط هب هنس طق ردیسلوت تردنو تزعدا یدکی لوا

 ندیاتف 1 خرس مرک نان رولوا یزو مهر د یلاازوم دیرزوا ییاسح جی ار مهردالااحرولوا هدنزونامطد رب مامتردک

 لنحاعارفاس رد هنادنانلوا ربع شو نمو ك بلتح کردا ا نددلفاک مسکو نوتنوکس شکتان ردهاک

 مش حالکن انر واوان دوا یادغیو هبراویر اطو زر دک عا عونزب نکشکنأت روت دارضاناةبح هدا رعردنشع

 یناطو راربدهذاک اک ارلیرع زداکد فد اطق لت نالوا فر اعتمالاحرداولح یراکد ید فد اطرد رع ہل سر اف فاک

 رد ناوځناراضعدر دتا یراکد ید یو که با غا اک ن ان رو دهد هنس اولقدح ااکوز د ذر غم کر ده اطق عا یراکد ید

 روشلواقالطا هر هنسک راديو لږو نیک :انویرجو رد هنسک مار نزوک یتمرح كعا روکنا سعد

 هد رلجم مسکو ن ول خخور دهس انعملع اقلزىتىلوي ور و٣ دەب هتشذهدندأب و همش شمع ر روک هلم خخ ون اوا شعات

 OIE هم سس سس

 ردهل



 ۳ رب هدنرلعز دنههرفک هدننزوكسام كسان ردنرامع ند هقطان هن رقلاح ناساو ردناسلدویعم

 هرکصادنوار ط نامزربورتی وک تابنهنیعت ناسنا ر ددول قدوحو لر شورت هکرذوب یرادافتغا ر د تعد رش

 هلا رسک دیلاک سان ردقو ی اشوخ وسرهدننلدونید هکر دچا هغ اظرب هدننمز برغورواب كود ضو زوق

 ا داو هد لاکسات هلعلوا هنساتعم ادا هشدناورگکت ند ہلاک س زد یو دوام ندندملاکس

 اتشاب ردهتسانعدموقلحوزاعو ەدىتزو یروهال یروسآت روئلوا بیعت سقي اص کرد هنسکنایلوای ومهظحالمو
 یزاهات ردقهروط هژزواارفصیوعب هنسرورب ندحاض هکر دةتسانعمر اهان ا8ا تشم یا خنو همجم نیش کا
 ها هنسن قرح ندحایص نیسکشاتساپ رەنا اقشا ناتشا ردلماق ماعطنانلوارم عن 1 !دوهفو قلارفص

 “کالم انار ادهیصان رد هنساًتغم نول دمو یلخ روی لتشرسکت شات زدهتسانعم ك !قلاهو هقو یمزولارغص |

 ددر هب )و یقکر درامناک نالواهدنراومتارزوونیطالس ی اردوی ]ارز ا زار ک نات سدو نک یروطات ۱ یر وطات ردرا

 هطوخ قلاظهب وصهدننزوشوع ]شوعات زازیدسچ او غا مدنا ردنا دغ ڻ ت رانماساكرراک مدخن ناتان
 هظفا عن درو مغ هدنرزوا یرا شات نان درت ضعبلا دنعءورو د هنا درن یلوروا ی ییدوا هدننزو لو واش لوعانرد هنس اعم

 یدنلوارک ذ کود اهن دام تشمرانلسوانوکسزنیغرمبک تسیغانروش دهعاهصو همرذنوص نالس نوع ا

 ندر یشو د رپ فادرد همر ES ضرا یهر اار دغا طناز زالو و ویش اق هرو ك و ؟هدننزو فا

 هرروارظاح ی امص ی یکبوکك غجن وج نب داو ها هکر دند هر زم داق عه دنت راب راز دکعسکهرزوا طاسیناوحرف یکروک

 اراذکتاووا هلم سم ید ام هنو کون ز ذمفالخ كول یسکع رولواهرزوارو ممّوافصر هعلار | ىلا قحنوح لوا هی

 كام نادر یش و خرپ فا ندز غرب فان ردنزاشآ کو زون ملت هارد دندز یو هارو فان هد نټخ «تسکنالوا

 ولصواو ندو مهتر ههلغلوا هنس انعم كع اهم رو بدداننتشهر و ہتھ ردا رد همر کمکم لا فان ردیشلاخت

 نیمز فاتردهتسانعم زن فا ایچ رک ا رونلوا رعت زس داو زس همترت هکردندومأن ۰ هته رانو

 هدننزوخوفا خوفآردهمزکمتعک لاف اب ر ماعفات رولوارسعت یسراب هت هک کپ ی.هنروا فصل سو فر

 اریز کوک كنسوهآ لسمیعدردهنسانعم لشم یوه ۲هفان ۳ E فا ةا زار دیا دلطأ هنکوکی رب نشو سدادخ» لا

 لصاخندمد عاعجا هدننهر,فار N اوبو لسمردضوصضحهن راد یخواتش روس ددنسوها لسمفآ

 هنعاز كم :وصوهآ فان رزوشوذ قكىۈك ك اد نالوا قز ىو زوس هفضاو م ضعد هلتس هکحن لاک لادعدرواوا

 یگوفورربدر 2 هدرعا هنس وةدز ءا  ردهتسک ناغوق یزغا هرزوایرکرت فصو یو هفانرونلوا قالا هنجرب و

 روس داملا موبهدس ر NPT طسو كن راث وک هتفه هه ههادر و شاوا قاللطا ه هتسک لا ةملافنو ماو

 ویشآ تب هان وزد یک دلو دا آلو شوم ترش لی ر5 522 756رو ازت لا ضو لا هدنکرت 1

 رودان هلاخ یدالز ۵ را قل لار ارکد نامند سکس ن تانا ردلوا عدآ)ردشلوارهش>ن نهد خاسر ياد ته

 EE TS رادار شورا ر

 عا راد ہرا ر او و رسو لدل ا او رة دةس و دە وا ۳ وارد مالسلا لغ لیقارس نار و

 شک هوا لامر 3لا راد هرزا را كن هرفکسوفانرد نیل رکی ندا زا ییذلیا
 طاح سن فالح ندجراخ نعد شوشغم امو عو رد هنسانعم هتشغاو هدول او : یک لانمتو لار ط ردفاصتاو

 دو ممارادناو دلندن اهدنا هح کردیا دو عا عونربوردهنسانعهرمتعو اسم شۇ شىم اصوصخو هنسز شلوا

 الالات هر هنح تسوارارب د ندا هب هن حو لد لاج وکو ر د هنس انعم ماکو قامطو یکی دو مآ لس كنهدلن , خر. زاوا

 ماسال هناهااو هنا هکرد هنسک لوذبم یهیصتو قلق هکر وطابرد باک نذمارتحالایوذءالصو مارک

 یادم فناونورب هدیدنه تغلورولوا رادع 3 هلال هسا كوالعا لو رس . رعرارید ناكا هره ل و

 رعت مسن ورذکع دنوی کرد تشات اک 60دنو اما رذیدآ رار ییک خاش ندنرار وا وضو

 رارن دتسا هدمآ حک انهدرب كح هی دراب داک ندرب نم رم "اردکعد ندروغواربو ندرب هکردهنسانعمراکس و زوشلوا

 و یو رز اوج و هه !AIAG AEN ماک اردا دننداه مختردمهاک ان یلصا "

 رب ات هلا زرم کو یسراف ث فاکم ض رزک ان رون لواری تن زمسن ؟هکردهتسانعمناهک انوءاک انہ ےسراف فاک رسک
 هدهذدعم نه 7 ۳ ی ۲ ا 0 3ا قارا li ویو توام هرو اوج اچ ری

۱:۷ 
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 كجو نانلوارممعت هنکورولو اهنسانعمزلوارداعورع ی وگوزا رد ردهنسانعمیلوا رذاوولع حیوکنتسرابزولوا

 رربد یماب رکردراو خد ی وفربو رونلوا یبعت هغرق اصهنعو لحوس رروصیب راناع نوشوا هراناوم د ردا

 هلقنمو روس د هس رل هنادرأد ی شک انادران ردیدآ ضخ ر ند اک هدن دنه نابزوزع وقنا لاح هکد ندري ځد شدا

 هد رغ ردنمخ كس ات ناس جد هنادراب ردهتسانعمندناشفاران ندناشفانادران رونلواقالطاهدهنادشناو
 هدس رع رون د هک دیس یر وس هللاد خفوارنوکس هدران ردیعمایرانناس نالقلقو لقالقو لةلخر ون د لقلقلا بح
 اینک مان وط اینو یراصردیورلمنس مس اه دننزو نیتسآ نیدرأب روند هروناج نانلوارمسعت هنکور وس دید

 هنعونر ورولوا ویشوخ هد اعراروق هنو اصی رنا کر دراو ید یونربر دون ور لبنسلصارولوا
 هک رت رولوا سوخو هز وخ هدر درانهحشک ع ونرپ ار مض بابرات تابررات رار د لتغسفاطلسو ىلتنسنامالا

 رداعو یدع نیس رک روپ لعف ندنتسرابر دف ترا INS ردو يه هدرلنآر دید شد رر دنا رسعت نا

 یک یا نار سرا س رشرات رثرب , دد هر درک ابورد هنساتعم هتخیانو مانو شماعشتب هدیسرانردهنسانعمیدالوا

 للف لقا راردیا 9 ر ندارح التاف ض»یک نکل دسرد رهز عورب یسرافرات یسرافرات ردیعما اودرپ هدیتسومو ردرات

 دنراخدنکراب ردهنسانعم شمالتچر دلو عف مساندندیفکهدیفکردران شارابو شمالتتس هد فكرا ات ردکكهم

 ٌكوحرات كوکرات روئلوا قالطا هدم انوکا نالوا ناوارفیرانورونلوا رعمعت یاران هکحردس هع اترا هدنز زواا

 ضسا شاخ و .کرات قلا فذح روتن د هنخلهزوقدوسا شاخ فا لینک اوت ات رشا کر وهخناتسم

 لب رادقمرب هدنطسوو یر د کر دعا EC هزیگن روس دلاعسلانامرهدس : رعور دعغلهزوخ ۱

 جرومد ازاحو راد فر کو هدراد ضعدر ذس ر ۶ لنسهدتتصاحرو د یرصمنآمرهدس رعردمررولوا ۰

 یکد درکحردس . رعم خنراتردهوممنانلوارببعتمثرت هکر رد چران )بسر اف فاک ك نران رو:اواقالطا شمران هنس روک 1

 ندی رو رد هب و نانو ارب یت يدر ددا یر ا چوار داش نیر و فشار ز ا وادی :

 یک لباب هدنزووراج وران رولوا هنسانغم یکتر فهر ابتعا ینةادا یانرر رل اقتروبارهاظر د هو مربح وک لهس ۱
 ردنکبولازوای کام ا رولواضراعهدقوسطابرثک او هدناسنادوحو هکرونس دهننلعهتشرو ردشوقرب اوا

 یسراف راتلکو زد هت انعم نوران هدتزو ناور اگ ناورهرولواقوعتهدنر در ال تلعو ر رد قادم یز غ هد رع

 : هدنزورکداد روران یدید ردکح راب رب دصراضعدردلکر چ نانلواربعت لر دص رار دید ینرابلک هکردیجما ۱

 | بخار نیتموآ یا شکر دادن زر دیار سقت لج اغا هرق قلطم قو هدننزو تزدان ن ورانو دهیولات ىلە رات

 هش ر دوور وم هبا نوران شفر دیجما هشت رب بد رة هلم رهشورد هنسانعم موق رم نارانوردنالژا لدتعمو نوژومو

 هد های او رربد نوران ھڪ هاکر د نورانیراج ثا عو رد هنسانعمنامروا هدر دلم ر اک |یخذهشع

 مضەوران ردنحاعا نورانهدننزودخراخ دنوزاب برا تعالوا نران یلصار ذعار هاو او یضهدانعمونرونلواقالطا

 نابقووزارتهدنزو هراح هرات ردتغل هدهلاواو خه رون د هدهنک هد دوزارتو رد هنسانعمورات ةلاهوواو نوکسوار |
 ربمعت یس داطلید رو د هد هشاطنالیصآ هنف رطرب نوح یسهب وسنورارتور دتغلهد هلا هه یازروت دهنکسشند ْ

 ردضوضخ هناتندنهردهویمرب هیبشهباولا یدنهراب 6دنهراب ردهنسانعمیرازو لانو رر بد هد هطال اهو هناعروانلافورونلوا ۱

 :یراحیراب یراب راد خد یش درانررر دیار بعت یماونا دنه کود یرلحاصتادرقمرراس ا" تندن ر ,دلن رلد رنه ۱

 | هدننزوزاسزات ردیلناقم لیل ر رد هنساتعمنزو یر اه د دنع تشاور دهم ام شالو همای ك دیک قاط دیر |

 ۳ | ییدلیا بهراه شامان و ګو نو لوا ناسنا رکن و ساو اره ل رک ش عشت یکی قعیرد هنسانعم هتسزووزخون ۱

 ۳ رب وئنصهدس رعردماعا ماح هلبسر افیاز را ردتلهدهلمسر افیاز رردهدهنحاعا ماحرو دهدهب اتغتساو هوش

 ]| هاشرتخدمان هدننزو .یرخشاکهلیسراف یاب یرب زان RHP م درهر در حشر هسیسهنحاعا ماحهدن دنع شم راد ۱

 . ادولواهباکند وبعو رون دید تتردهسانعم ق قسقرو هقفول ازت ران ردسهحوزروک مار ردمزراوخ |[
 "| یراکدید یکنکد نام وج عد راب دیدزدزرشرسراضهدرولوا قر حرف یقاسردت ارب هیفش هزورذا نات سد ندیکزان |

 یذکو یدیدردیرقراضعبردشوتربهدنزووزام ورآترداورب دیقسوم زوروران دون, دیارلایصعهدس رب ءردناس ۱

 ۱ هنکمدو زارتهلیسراف یاز هزاب ر هزات روش دهنحاعا ماج هلسر افیاز ورا روت د رونس هدس رع زدهنسانعم هن کو ۱

 | تازسازودهدننزو یزاوآ یزاسات رارب دیدلاغهشب ردا حاعاهراف هدننزونجآ هلیسرافیاز نب زات نيران رود ا
 هدي رعاك ا تولان الاسا لابسان ردهنسانعمتقفاوممدعویل ارس ن ا

 1 نالوا قطاناتقیق- هکردهنسانعم لاعتتاسلش ارشد نام لاحنانسل سد | شارما زون دنامرلا
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 راجا رد ص لوبقانوراومھانو ظملعو ظهره ی ندناکراو بدادم هکق دونو نعد هد هدنشارتاب روالوارتعت ۱ ۱

 ًنورمک و دوز لا نو کسو ےج مس ت مااا ی وک اسنلکو رتسانمرداراصن دعم مانو ر دید صخثر نداراضن

 دوخاب رو درب ودص هدمن رع ربات .دننوزهآ جا رو ده اهنلاربغ یلاهدس ر ءردهسانعمیب ھام

 ادخو یک هداروو رده ارت وات ادخ او هان رد هتساتعم ریکتسمزو مرتوک هدشزوتساران تساخاب شا ردهنسانعم

 زده اکندشنآ تاتف ۴ باتف آنا زوناواربعت هادوبقو سور ذکرولوا كعد یحاص کا دخ الغلو هتسانعم خاص

 ردنا روه ظهدنغنرط « كناسناردمرورب لث ام هی نعرف هل سر اف یاد لای اب نرخ اد رونلوا یالطا هدهنغارط كب وب ||
 نادن دن E TIE دن نخ ا زرد ناغلوفو ناراتتاهنعورو همالوط هور هد کرو یادش رع ۱ :

عو فدصطلازمسکو یسراف یا خف نابرب نخان رده اک ن دق ر عوا هلح اس ندز ل در نخات
 هنس هغر ط ندن

 ر ا رییعت نیر ط يابد رک رو بياع رله ر ءردیسجرب بیاد اد 4 رو شیمی ها ۱

ی نکو شارت رب یزیهمامورف یداهعهاکورارالح قذر اجزم نرو کرد زن یرب تب | ۱ 1
 

 یک لکرواوا ضر اعهدباج ن دیا هطاحایزوک دوخ هد هقلمهقبطر دنلعرب صوصخمهزوک تحت ررالجیئرط ۱

 یر ار هر نرد هقط ںولوا دتم هعشاکو زولوا لزق هه اکو یراص کر ولوا ثداحهدهذنر کم زوکه جه وردنا 7

 هتک

 لامعتسا هدنعقومه امفوزشخو یاس رلغلوا ینمذوخأم ند نیسادو. ادو راز داور راضعا یدنکبوراةبح

 و خراب هللا لج هنس انعم شش "3 !یزانورد هنسانعمراناکر ون دنکچ راهم یاخ مض وخراب رد هنسانعمی اعا 8 |
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  ETE RTS ۰که
 | هدیشوووازکو یک هقنابلق ردهنسن سوتعم نالواهدرژا ی .هملصا ت ا هکردهنسانعم ه هزېنو ردهنسانعم

 نیرمسن 1 دکرد هنسانعم هلال لا اورد همان مو رد هلن اتش یاب مضواب خف ناسوس اتر ناسوم انزدهنسانعم

 ۲ کر هنسانعم ن زربت ی نەمل اراها هم هیاخ توكو ینراف ےج ف جات حرا ردهنسانعممزالودبالو هرورضلاب

 یادم كوك نانلاربیعتهردنوکورد رب لاتخ یوایک نیوزهدلوتربو ردفرحندنو یرسعتقاحت

 داهز شضعسلادنعو ردهنسانعم عا تمہزالمو كاكا هده راتب , هلي خوار نوکسو عم ڭا روش د

 هرمتو كب وکه دزو خاش خان 31 رلردیاریمعت یامطهودو یا ارتصو لر واعاوطهلک کود: لوس تیز ود وا

 رونلواقالطا ه یاو هنعاع قذرط ارب نخ ات ارب نح ان روزا کن د هنس کریم یس اشمو ندترنحو خیرد هک. ردهنشانعم

 )۹ هو ۹: ONS نقی PT E م اروا اا

 لاعباتف آ ارور نح ان ردهانعم لوا یدولولدن > ارد ةنسانعم نابرب نان ادم زاب نارا یوچا

 کی ایلصاتلث و رد باک ن دک الا کوا تودیادا وآنس هتان هنسکی کک اندر نخ ان ردزورفا

 دزو د كناوبرت انراربد کسردتماهدمکر تو هر هطظهدرس . رعرر وررض هکمروکو ورا ی یکم كزوکبوم, رو
 زویظهدر ط او و هل "اورولو ادا دصهس لوا حال ءیناقدح هدنزوک ناسنا ردعقاد انار ظدهس زدنا

 رود لاله هدس رع ردنآ یک هکونهامنعد بش ےشح نخ ا رولوا یدوم یک اله هسزا حلوا عطف هدنععاس ندا

 لغلوا هنسانعم كسا تساوحو سا یتساوح ردردصممساذوخأم ندیساو > هلا هلو دعمواو تساوحات تسا اوا

 شاصابو لیدو شاه هصاحو ها شلیددو شاکح هلق ااو رولوا هنسانعم بلط بوزسکتما تساوخان

 نیسوخ ارد هنسانعم تساوخ ان هل اش ے مضتس رسو ایزوملوا لامعتسناهدالرت شخان ابطعرزلادعباب راک اروند هنصز

 ا واو زسا یو زسددا هطلاةاشمیانز وهجمنشنوکس UN رد تان ی 9

 ی رلداالاواہف هسدارارریو هلسدراز دیا ازسزوي هذ راکوا ن اکد ؤو هکر روند هرارخاد فنصرو ردهساذعم

 زدهس ر اعم سالفاو رتذو یازرسداعتعاو تالرم ه رولو تارمسدا یشاد ,ET روس د هدهب ر هسک سد اةتعاو رو ذلوا

 هدهراکهزرهو هوانردهنسک ر شکم و قاشکیونازوادامم کن ادان یملب وسزوسقلمدآ نوایعد ی :یوکهدرمهدنآ درعهدنآد د

 ناور نا ن ډز وکو رند تاغا ینابقنا ندن اتفارا روس د نامر هدب رعردهوبم فۉر عم کرد یف رانا ران رود

 برات دونلواقالط هد ر هنسک داشتعا ی لو یصعتمو ارکنموء یه ی تو تار در و یارات رولوا هباکندکاب ا

 نالوا هک یکرانبو دمو یر ههزونه کی هغ زات ناتسدرآد ردم اعطنانلوا خط دسر شا ید

 لک نیلک هک ههنسانعم اتد ااا اننا ہت نران رو دهنعاکه دم رعرلرد ش٤ لعس غا یس ه#ردرتخد

 کردہ درام ها لار درآن ردهنسانعمقابرت لورا دوخرات رد هنمسک اح نیش و عیطزبتدا مرولوا ل ء دوخ آ

 ] لفتسم ین دندنتسراور دک د نمروتکدزاښرد هنسانعمامروتکندروآ دل بقتسم ىن یخ شن بیت
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 بوطو هناشن نانلوا صن هدنلکشهرانما تاج نوجا یمالع حس رف هدرللوو رو د هد هنلق ل راش اقنور دامعتسم
 ی اعمراضعدو اون بام بلقهحولو تمغر هد رعهلجحمفرارید هدهن ان نانلوا تص هدنناددم ناکوحو

 ودحونقیار ET دک تم یابر در هش ری هدن اتسدنههدنزوداددب دالبم رای ددر دن رع هدنعوج كی موق رم
 فلا ل مال مرد ہلغوا کورو الدنکر یدمشلیا ماقع اف هنر هدک دنک هناردنز ام نسو اکی کر دیم | فارب ا ناول پرو
 هدرا یربیرب نه لاو وا ردو ردن رات لضودنا لیمو لسو د لنمو لیمات لس هلتاواسمو تمژالم

 تدرمو تالمد رش اد شدا نالبزو هدرک اشهرکصذدک داروی رسا داتسا کرد هنسانعم هنا درک اشنا هصرصخق

 اودیشک لیم رونلوا ریبعتقلتشم هکر دهنسانعمیناکد مور اهبهدز مورد هسانعم تراش وهدزموروناواربنعتاهپ
 كمروسورارکح لس هراز وک كن هنسکیرلکدلب |نضغەکر دن دنراتسامس نارا ناه اش ردهناکندکع ار روکی زوک
 نادم نهد یهاکسنح كن وزغدو# ناطاس هدناتسکر ت هد ښزو هلدح ږدم رولوا هک ندکكيا درع تودرطو
 نداعه فورحهدرو ےج ےہ روش در روس ەد ہا رع ردهنسانعمهب یکویدکهدننزو ل چودنا کرم

 تا آیک نایفوک فا قوطمممم رده اکنداعا بت اکے مر دهنساتعمیفاص بار شور دتر اشا ہد د عقر ور دفرحرب
 هکر تهیه سا هتنکد اوهشیشهدمزواندن ًاننم ردمرواو ورد هکر د هنس انعم ومهدنزورح یز چه وب ةلور

 ° ا و َ ۰ 0 ض

 هلبح جوز هلا لاک ز ردتانو ظةلەلكو رده نساتعما چكو زاري د ەتىمەماع رر دنا حارطو شة هل زول شموک

 تدموتنج هدو وک ونم رونلوا رعت هدنوف هکردنتوا هکر روس هدننزولرز كنیم ردهنسانعم قرط

 هدهرارهوخ نانلوارتعن دحریزودمزو یدناوارکذ هک ترولکه نس انعمان مور ودلوا قالطا هد هنا آور د هنا نعم
 هضراعربردیج-اهاشدانرب هدفلس هلا لمهمنتس سونم ر دید آرومعمرهشربهدنن امز اعض داد وتم روناواقالطا
 یا ويم رذ هب اک نددیلوربق الاخ یون یداوالئان هتل هن هرکصادن امزرب بولوا لا اربغتموهدزتک الف هل

 یلمز الو یاکرک. نتسدأن ردعراضملعف ند نترات رد فة دنا ی هکردهنسانعمدابیچ داوس ردد وخ اب ندو

 س ارب طقسمو ناغاعهدنزو ندید نیم رولواهب اکی ند ندراعشاورددالوآ کت لقلارغ لدم وسم ردهنسانعمقلوا

 ریدودنو ردیغاب هر هکسم زد هن لانعم هک مو یو وخو رده رلانعمهلسعو موقو لابعو دالواو نالوا

 تردیرکب هکر دە دنر ت تااکو تاغ]ەردصمهلا نوت نرتقم هب ىح فورحر اتفک کشد ی رک رولکه نسانعم

 زدلجسم یب اکو تغلی لا نوازو نکا هدحوتعم بانرپ کر د هد نمر نون لصتم هلان ا یا وارد دخلو اا هرزوا نا

فورعم 1 زود ءامهدمن رع ردهنسانعمناووض ۱ راو ید انعمنرد روا
 | + رربد ځد یان هکر دز اس

 یلتاانمیولحرا طاکست ردباهدافا یتسانعمناکمولح رولواقحال هت رخآ هلک ۽ ردهنسانعم موقلحو زاغو

 یولط ر دسرو مولط هکر د هنسانعمنابنا قلا ءمهرتف ناعاات زد فغان نہا رده رلانعم لح شد رعو

جاتهرطنو رکف کرده یرورضو یے دت شددناات رار دیاری دتا دبا هد دکر ترار الاح هلا لدو د نور ذوا
 هماوا 

 یارک كناراصن رتساتم ردهتسانعم رتناضو انس اسدلک هدنزو سوقا سوااب یک اط تللو یمایض راہ

 ناتردتغلځد سووان رو د هدهسوګ ةناڪشت او ردهدنلرم
 ندهنسانعم فاصو صلاحو فرض هد رونا

 رودلوا قالظا هدفوس هدنلکش ق وا نالوا هد ند رغصتا یواط هدشدلاید رظبو ردهسانعمنادوانو قولواو

لوا هد ءا و عابسرد هنسانعم شدد یز هد رو
 یاب روت. هد هی هود لشاب هدنام ل عو رار دنا دعت یشی د كب وکرو

 تفاطفو تعاردفو هجم ارس هلسر اقیاب اورا ردن رانع نده عن یسنح زاحد دوو کرد هنسانعملاح

 لازونه هلام رسک دوسدات رد هن رلانعم تفرعمو شاادكو ت.عرو لم یو یش اکو فوخ یو دف الو مار آلو

 اية یسدانردهنسانعم كملل اوك مزود لا ندوسرددوخ ام ندندوس ندهند د>وهژا شمعلسر واو شف و طظ

 هلامعتسا هکر د هنسن شلوا ها ہو عیاض هلو واب رنک اوان ردرلن اقمدوحو دکردهنسانعم مدع لتس سو

 ERS رددخسانعم مظعوولوا ها اهنوکسواته هربا ردهقافورقف بحاصدمدو ابرو ءاواقالْطا ۱

 ایم

 || هدر هنسذیکوتعو تعاسضهدرابحومق هکر د هج رص یدرو> ال لوا ینعیردهنسانعمناولا هند او رو دهحرص

 | قیساتمهدهنانعم حواو لعبهد تعنصو رسک | لع ردن رثانعم تعفنمو هصاخو شغو لغو زدن ساتم

 مس ردکید مدرسو مس هايس مسانیم رد.سا هعلقرب هدنسارا نمرهورال هدنارب | ایموراب دالدا لعهدن [ندتغب دلوا

 هونمرارب دوم هنسهجصا مروا.هدنار اراد ضعدو روس ذرعش هدر رع ردهنسانعمیومولمق هدنزوود هللوهح

دهنسانعم زرلتودرک اشهلاواو والسم رونلوا لامعتسا ه طرلعد ود طاح هرب یرو عیجو لجو
 1 ءاه هوالسم ر

 | هیهتسک ناش رہو سلمورونم دە دهر هند شاواق و نده رکصوردهنسانعم فرص مودعمدو اد هبل اف قیخالص
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 ناو فصوودروٌ دیباعا یرببناس کو رولا ی لتدحرادقمربورغصا ندنراهناد بنو هایسیراهنادوومشوخو قو

  ۱ندتسللةدا شفیرعش ی نسوسبارش ن ید ع نسوشیراددلیانایعو فشکو درون دیباغانوغاطاک اراض

  ۳یطظفل ]لک ازت هدرا یک یعدراسکی ردهتسانعم دارو هکر کح هلسراف فاکوات نوک لس لب رده اک

 هدنسهدام کل رونلوا لامعتسا لا غو ییا ردهنسانغمتمجا ن دپ راسکر .سکر دعا مس اذوخامندندراسک

 نالس نالہ« رولواهنسانعم هکرکح > نحو که لج هربغصت ف اکور د هنسانعم یم هلفاک خف تلکس تكکسیدلواناس

 مه میم راردیا داسا هست 7 نوک یدبار دنا دانساتس ولر هباوهاشاح ردهنسک دنجدلادرب هدعاسهدنزو

 نوچ ردت ا زدیدآ ه صرب ن دت افاضمننزغهدننزودنزرف و دنجم دنجم ردیعسا مولعم هان هبصقرپ هل اننوکس

 هنعوریو یداشهنعوزو ردن راکدندنوم*یرب رولواع ون حافرب ردد زرب هدنس اجو ناسنا ر درو اج فورعم

 ۱ هد رعرولن راصهب ات اش نالواهدنفارطا یک قیدمراصراریدنوج# هد هتاسن یراکدیدهجص هر ةورو ناواربعت كبش

 ردهدنرکذ هرو کد مم میقات تان را رد هنسانغمدوعسمو یلتزوقنوجهدس رعورارب دورا دهایسدزارمشودو الا ة مرک

 ردە راانعمهطناجو  قابزاغلنر فالغو نورد هدنانعس کر کولو زد هنسنانعم طسوو هرو هدشرو ناړن نايم

 طسوو هنرواهانون خف هنایم ردرمش هک هدنابلارش ردمزواع ونرب ننارسنایم رد هنسانعم زیکر لوس هدیدنهتغاو
 انا کروند ه وا هنادېش نالوا هدنسهبروا هدالفو ردهنسانعم

 ۱ قا ارغو رواوازییمت ىدالقلا دو

 رارصاط کر دریا نانلار بعت لناکهدنزو نی شد ها ةا م یاو هلو ھه یاب ن نیم رد ر متر هدساراناج اب رذاو

 دو لوڼو رارند هنس کس هقاونوتلاو ردهن رانعمقزافو ی ر ڪا هد نزو میس جم جم درارخ زرار 5شاط هاکت آ |
 زد هس قح هناوا ترم ها مرد خم ردهنسانعم لوو كم هشيا هدنزو نگر هلو وحش یاب نیه» نم ردهنشانغم ۱ ۱

 یرمعرب بوم اا ندع یب در کرد هتک رهق ناب هدزوا ی درک اد رن فصو م ددم ردیسهکسنزوتلا ىزا e د

 هرب رح یکی لقنر 3 ردنالغنر رو ندنسهلج راح ودا ڪم طم نواو|یزاج رکن و سلوا قمقح ل رهه دک هل

 ترشلا رادو هنا رضکر دغضوم ن اکا هد کرا نغراقیخ ٥ رشط هق.دالآ ی رص بودانیق فنر قاخ

 ردنکخ ندنادهلایم نادم هلن امتعا راک كن همابرار ید نیمراز ازهردناشوردهفرخ نم بم روالواریتعت ۱

 «هزولوا لخاد دیار دناهافادیک ات هسرولوا لخاد ةو نهادن ادآرب ضوضخ هب هعدرا لاعفا یس هلک ی

 كس نتسناد ردرضاح ا ندنتسنادنادور داهدافا هضح تسلاح هسرولوا لخاد هل ةتسمو یضام لاح تب اک ۱

 ادنوالصهماعط قلخ هلاررنکش آرعم ردهنسانعم دن ونک و قلواییهدنزوندند ندیم زدهتسانعم
 ند ارون دە د ەحراناناۋا ریز هت كن وبوردیعون ییسغن نک یویشهدنزو ید نشو : ییدرمم ردهنسکندیآ ۱

 کو هحاوح هدنزو هر هره رد هغر قفوا کی هجروملار یض اورم رول .اتاموک

 چ2 هرم ردم حوف نخ هکر د ناوضر تشهتشهر مرد هنسانعم توا دغو ضغدهدم رعورد هناخ یاد 

 ه یولهد نسحرماو یواهدژرسخ ریماو ردرصدهداماد مان هار خش ن رم ردهدهعداس ءاج هکر دب زدلب لز ۱
 رو دهدهتفاضو امعمناساورد هنسانعم نام يمو قوق هدننزوزت لاو ه یاس هنر امتعاهسنش ر واوا تر اشا 1

 لعذر رد ضم مسا ندند رهو هتشانعم رهاطو لا رولوا فز غورو دهد هب ړل مکسا نانلوا حو یاست ماعطو

 روا د هدر شع سلحوهدابمزب هدننزودرر دزبم رد هنسانعم فامضمو یح اض یوق ناد ناد زممرواک لعاف مساورعا

 هغصو ردکدسولوت کو دم تایم هدف زت هلو یاب ريم ر دلبقتسم لعف ند ندب زم هالو هی ابو

 | كع الوو كم هشدا هد زو ناب هلو هم یاب ندیزمم رود هنسهناځرا هدنزوءرر هزبم رولوا رغصم

 هاسهاس ندنردتلع يک نرود هدس رع ردهنسانعمیس :هدنزو بس :هللوهح یاب ی قسم م دەنا

 مارس امت هللابذاعلا یو بدم دن دنعراذعرو دارید شرب فرح صربا هماعرولوا یک ىس الابرز رد ید او

 ییتوهسم روند ماعلایهدس ر ءروُد هنعورف هبق هل ەچ نشو هلو یاب اسد هک شهارغوا هننلع

 LA دضو ىزۆك نو ندنعون هیدابا زاب شدم زو یاب زرد ره دیش مد حنا لعا دامص

 عملا خ هتشیم ردهنسانعم باح: وتلو وو زدیعما یورفهبقهداوقربزدادژسو ماد لس مر دک یراکد ید

 لوا هدننروخبن غنم عنه لرد حد لا شر دیشوف یوط هلذدش نوکسخ رخ شدم روناوا رانا دنادوهج |

 متهدزب هزکیمر دهنس انعمریاو تاولورو نواز هت نا مطر و کرو لوا تعوتسمو طیح لد هنسمز یناوه کر دنا مط ننسدس | 1

 قالطا هرااکد نیظالاس * هنا امده صاح ر دتفاضو ترک مرب و ترمشع نماح هکر د هنسانعمدزبم هلسر اف فا" 0

 يد هدیکر گز د هن مەم رمو روزلو اربمعت نچ ازوکر درب مرا دقمهدنسمزیورم دنتزو لبه لب لسمرز لوا

 | ا



 کک . جوهر وه 9۸۰ 

 هنر هکوا همر هکر درومدیروس ینوالواهدننزویریا زممهم رونلوا قالطا هد هنس هل وقم یشابر از ابو هننحش

 اه درت كورت رب دزبمهاسهماع ردقراهتممدنرایزاوس مور ات ررترودهراکكت ۲ یلفرط یکی | ودیا بص
 اردن رع ردرام هم ل صا ردهدحاو تغلزا مه وزب چد ۳ رددوا ندب :وقالطازمه مه انکم دیک اک 1

 حازمی دان ازممهم تولوا امال جلوافمصق یتراف هدو رده رلانعمع رفو ترض مشر دل رسا ندزمش

 ۱ هدارهدنز و نکن نهم ردهنسانعم تمظعو یاوآواهدنزو نیز یهم یکی کیدل د حلس و نصر لک حالسو

 ناکد نابهم ردهدنزک  هموعضم ےم تلات باب رد هنسا نعم یه ابا هصصختءاه هنهم رون دهن هننسک یظعاوولوا

e س 

 | تص یخ دو ناهدرهم رده اک ندنو کرو تص مشرهم ردهنسانعملیلذوراوخردسرغمویف رعهدشزو

 | نارادهزور ناهد ز هم روس د هر هنسک لحسروا هرزوایینکر تیفصو نات اګ درهم رولوا هن اک ندعرواو ردتوکسو

 | نوید هنکسک لمو روند هنعکچ یفازقو یبومد هلباه نوکس ةرهم رولوا هاکندناتف آ اد4 ورغتقو
 فاعسیاهرهم رولوا نیعتمهفاضالاب نکا رونلواقالطا هد هن راهرهمدرنو چرظط دود غ اکو هدالو هنکعگود
 ورادناحم هم ردنک اوکی دو تالفیاههرهم رد قطسم یاعلس یا رم هدالشلادن وم ردە اکندنکاوک

 | نیحادناماح ردهر مو ندنک دا ماتردهرهم رداد دنسحوا نمزْرک اخ هربهم ردرهرات یرامدکرد هم نام[

 هدنراتغرع هریرب هک ی دیا ند نمور ناک ی طالتر د ةغارب هدو هعم ماج یهر هم ن الا ی ادا هک قشر هره مهما

 | بون لزاذاتا هرهم لوس رپ ندسفج لوا هنو ماح لوس رب ع وتضم ند هعبس ن داعم نو تا نالعا ن راقدلواراوس |
 | كهاش دا یسکره ےظعیادص ن دارو مط ندت ۲ )ر وقارب هر ا ماج فر هم لوا راکت هرس هلواراو هک نق هاش داب |
 ١ ندنکفاساط ردهرهم رولو اه اک ندقلوا نوحسوسورحخ ندوردذشردهرهم یدنا زدنا هاک ند وکر 1

 ندکمکح هطرض هجولتوصحالطصاولالاحرد هتان عم ند نکا ماخر در همنانلوارک د نتخ ادنآ اطردهرهدو ||

 نکا اوکدارفاو ندرخ مسدرتوم د درولارهم رز ڈر ھم ردە اک نقل رنو ندنش عجب ند رر درهم رول واه کا[

 نکشهرهمردهاکا ندن ایسآدروحالةرهم ردهنسانعتلاخ ةر يمنلک ةرهم رده کند رخ ین اس ی هرولوا هک ۱

 هرهمرب هرگاوتقرب تعساده اهسآنمز ارز: رد هب اک ندن امناونیمز هقحوهرهم رد هناک نداد لاعوندتسمز کرک

 بم لصتم هب قات یاناس یعتزکس یرکی زولوا ناک یخ دند ممر دیز داب لحز تاس دنهم ر دهدنازنم |
 رون د هروکنآ بارش یردهدنرک دهحوتعم ےم لوا ںار دا چش یب اکو تغل یا نا سکسهدیات ییامکردهدنسر

 ضو صع هناراصت هدننزو وکصاوخ و طس او وتساسم رود هد هلاس و حدقوردهتساتعم بالكف وص لکو |[
 ردةنساتهم كلبا انعنویعاصندرامآ رد ضاخ یې ندندنرام | هدزو رازایمٌلجم رامانم زدندآ در هرت

Eحط روند هزمکدنانلواریسعت كندرات هدنکر تو: تملا قعد رعةصاخوردهنسانعم ںاشو دوز مک  

 نالوایت رعم ءایطالا نین رولوالث امهتضوجتیمعطوردس وص مروا شالوا طلعو ل تاز ی شک !ندشاشلنهدقدناوا

 زوحو هلداح هوقم عشهتموردكندو ردنا یخ د هعفدرب لا لسغو هلارکشریدم حتی مر درو مشم ها ضقیم

 | ردلمعتسم ید هدرکرت شوحمردهناک ندرخ نمدم تسرب ی ردكندرات یرکد سا هفاضا لاثما لغت عواوب ||

 هکردهضرع ین هشوق تاور ددر ظ نالا هداه دنا نادم رار د مراد رعرد قطا مطرب هد ن تضوجو توالح | |

 رده اک ن دقو تم امن زعر غ ند مآ رسد ناد مزد هر کن دننمررعا نآدرم روس د نادم ی دهد ہن رعوهالسک

 نددغاک یلص فص حاع نادم رد اتعملوایندونق انادیم زدناوبح بلافو ضراثرک اخ نادم |
 شغلا هعفد یک اها نوکسهدرسرد ه اک ن دکل با ترشعو شدع هرزوا تضخ رو تعسو ناف هدا شک ناد یم زد هب اک

 عو رو روت د درسلازیش هد رع ردق رع نادن ول ی رک ددهدس الاخر دوش دک غا صاخ نالن رود ندنوا ضا

 ناریا هدقیا ورربو راوروشپ بودی م هلا رکش یهوخ موارد حاعرب هدلوقربو رونلوا حیطه ارکمو دتر دیسااواح
 دقعنم بولاج هتساشن هنس هريش مزوا شم انىقەكردزاک دان نالوا زىت و کسر یکی زو قیدصات هدنسبیکت

 یعکعا نکلرد یک الاس دیسرار دو رق وران هل دمادنا یزو دوخ ابو مداناویشسف شانیدهکیب !هدقدلوا
 نوکسو ءا خخ دز مر درکرتشاج هدناتسدنهر د شان ی هر فا نا هرو هظو نونر مکه ندیم ردبسنا قالطاهب شا[
 رادتقا همانقو تکرع بولواهافت ناخ ندیربشترفک از خفهدزبمروش دهب افصو ترشع سا هللادو جم یاز |

 درب هدر ارس هدا زو سال دمر داد دمو اتس دقح هزاطه شاهد نر ورص ورز مرو داوا قالطا 4 هنسک شهاطاق

 یوززوخ یرادنح اص تادرفم یرعشورد ہچسا یرھش س هو ظول هدل ودر ر لرد شو طول دات ولە رگردنعما ممظع

 لث امهترجخوپ داوس یر حشوه دیش هدقرو سهرکو رنک | یزرلکتت ولر هغ اندنا قرو نکلردح غارب ب رق هنج اغا |



۷۹ 

Fever wt ۱اک مدر يرد هنسا نعم توفو تود ٣ر د هنسا نعم تو تق نش ۲  

 ۱ حالا ردیراد رع کش اط یرصرف ید رس كنس ه ردتاس یراکدید مالسلا دبع فرح صا حورمد هکر کردم

 9 ۳ ٩ رواوا قالطا هده صریرفو رداد اھ ےس یک درب ردشاطرب تر دن ری

 هامیساع ٩ ردهبصدرپ هدناتسدنه ۸ رونلوا ریبعتاباب هکردهبقنوتلا ناتلوابصن هم رب تاب لعو اچ ۷ ردا

 نیاکح هدم دی رک هلو خو رد هنسانعمباتف ۲ ۱ ۰ ردرومشم یمهصخهامو رهدرددآ هب وہ ګر هامور دیبا

 هل اه نوکس ه هزهم رولوا ریبعت حاکن هډراراد وو ناو هدیکر تور دغلایمن اماز وا نیعتهدنتفو دقع کرد هشتم

 لار همردیپهدااو خسرو سهحوکتملاز کز ردلباک هاشداب سا هدننزو بار تارهمردهتسانعمنارهم|آ

 حاراهمرددنههاشداب مساهدنزو جیارعم حارهم ردهتسانعم تفاطاو ینو ریآدتاتق اروم ردکر س ندیآ

 هکر روس دعباط شا و رای ل اوشهدس رعوردهتسانعم لدو نواد یاطمهدن زوساسقم سارهم ردتغل ید

 رددالبسلا هلع یابلاردماتوروتد هد هنس هود لو لئودو ررید كسدهداک | هد. ڪڪ ررر کو د یا دغده دنا

 رد نوک غزو ةطیرکد كدھامر هک هددنقسا ارهدز رو لکم هرزرا هرزواوص گرده رر ها مه مسک دنف-آر هم ۱

 ردهدنخ الو دنس قمریاوردیدآقمریا لو رب هدننزو نار وط نارهم ردلوحاک | یبشع ك اص هو ممانالوا عناو
 ند هلک جوا فاب ر مردی دادا برید ردند>یرقم نیسح نی دجاتادوب ردىعسا ش رشتاذ ت تا ضو لدازیو

 شا شوخر ورد ردصمی یا یروړد دهسانعمبح اص کرد دنابیربورد هنسانعم تی رکردرهمگزف رد ۳

 اریز ردنراسا هب یرواا ےکح TENE رعم ناکر هم هلوج ناغ ناخرهم ردنطرب هدنشدومو ردیدآ هحران

 انا هلو دءموار ناوخرهم ردّتالورب هدناسارحنارواخ ید نع | ضل یرواخادتا هلکع | تنشنندنارواخ

 ی اردصتع» رش رھم یک. ناالساو ناعفص ار دفر اعتمهدب اتمدند ممعتویرددنسانعم ناطخ

 ارد« ؟نص ندناکه نارهم هل.دراف فاک ناک ر ھم ی در اشا ه رافرتشا فرط مال لاوةول هلا بلع تعا یاربب
 كيا ردو رد هنسانعم هطہ یم بق الغو هل ھتم تم ناکر ھم دل خو هنسانعم طدرو لصو ناکزتخو هقالعرهم

 هدّریلهاح سرفردن مز لپ و هرازم -لمظعاربنو ي ادب لنا سفزوکهکرد هی روش عیاسور نوکیا نوا

 یا نوک | لممی د فوکءش ؛نالواهدندعبام هکر دروب نمزوریسب ریو ردزورونزور یربردراو مطعدیع کیا ِ

 یدلبا حاور از قمی اس اهل جو د معو شرف رمز العو لج قح هدموق نج ول هکر دوب یرا عز نایسر اوزار دیا ماربس
 | یدایا سوخ هددنر ام.دهوک بولور طظ هک ابان ل ق نو دیر فو حو اھو وكلف

 | طسدو تتفسو ما TER طالب ەدرو نه مو هکر دو یی هجو كنس هیعست ناكر مهن وک لواو |

 ءیخب غوا RE اظهاشدان مانرهم هدنباهاح سرد هکر اد دید راشد رردیا تعطاعو ياا داوم

 ناکيا ربثدرا هک کرب دو راب دابامارب هنسرپ,بودیا داعست+او لذتفوک لواار e : راقدلوا باباهرندناط |

 ںودیار نم کصندب  یبلبا عضو شا دیت م کروهمشم جات نالوا شقن باتف آ

 هیطالس روضح هدرو نه موو یدبا رردناالطنابلابح نهده ,رندیو بورد کت وک لوا اهن رادالوا
 قو مزرا ضا و بانعر رنو اولا رت هک یهوبسع ول ید وساو بورک نادنمسلادو نادب ب وممدقا ندرلج

 ۱ بالکو ناددا هل نابن هډو لواس ندرهومم نانلوارکذ هدمود رح مول کردو ا یدیا رار دیا باصعتسا
 ۱ هدیشسوم رب ناک نهج ر دتا خو نوص ثعاب ندمال آ او ماقساو عاجوا عیخب دهس مات كاوا لاو تا

 اا ردنایسوخ دبع مول رد نوڪ EE كدام هه هصاخ ناکر هم ردفورعم هان لرزہ الاحردیدا مارب

 نوک ل وارد نوک سلا نوا كه امرهم هما ناکر همر دفراه تم هبا جوک: الاحرد ماهر هدیشدوم در ناکرقم

 فاک ی اکرهم ردهنسانعم دلدرخ ناکرهم لوک ناکرهم یدلوا ناسهدنسهدام ناکرهم ردنایسوجدمع

 یسکشد یرکب کز ورا یک ا رط مرور ورخ و يدنلوارک د کرد هنسانعم فار .عمهلسراف
 مالسلا درع فر ۶ صلاح ورد ۰ اکر همو اکر هم ردیدآ اور قو رونلغب تسبهدمگالاحهرزوان 1 لواردندآ

 کوس هکوهدیکر ت رد:روم ملا بولقلا بوم سانلا ندییاصضتسا ردتابنرپ هقشب هداوخروردتاسن ناناوارپ بعت ||

 هکر هسه ر وېش عباس هام ره مرد هنسانعد اکر هم هل ٥۶ف امر مر ده اکر بسر باتفآهدندنعراضورارب دقوا
 تغاورد معما كنج هدلوفر ر دزاسر ندنعاولا نج یرهمردت د میرسه دنج رب نازعمكداتف ارد فب رخ لصف لوا

 هعصوم لواو دهی اکنبدابن دی ارام هم رد هیسانعنزمهمهدزو ہرا زامهم ردراقر د هنسانعمنز هدیدنه

 فاذصاو هنسا رک لو یوکر دهنسانعم ملنءلحر دیه هد یک ت راع هنلوا عابر مه هډ ماد کروزید 3

 اس



۷۸ 

 "a E ET ۳ 3 ا

 یوما دودشو ردهننیانعم انعم نابرک رد هغلایم هفیص ندندوم ناوم رد واک ندلاشما ندم ندما را5 زایومآ

a 

 ْ رد یدږه لیذساک یومردعراضم لف ندندس وم هوم هود رد دهن کندن ضاح نتسدرب یوم رواکعج ندنطفلا

 یدناوا هیجست هل اوب نواه دناکش فاز رارروتک نددنه هرارا دول رولوا ومشوخهداع ردن دن دارحان ار طع

 ردهنسانعم یلواتعنص تابراو رنه لدا هد رو ید نرخ ید یدک یس ی دند راغ کوک ی ارب 4قسمد :اک ی ومرلضعدو

 لب ومزدری هم رسآ ناچ نان وم هالوهګواو هوم هن وم دیک ندتیالمو تقفومو تار تاو مسرو یوم

 روزی ول مرور ندس ندرس ومردهنسانعملعاف ےسا ندندس ورک هو هرداولرب هدیقسوم

 ارونلوارممعت ی کر وکه کی کیدلووکز ود هد ودردهنسانعمهو هو روك« دزو ةر هس وم رد هنسانعم كليا

 هحوتفم چ لوا تار دنس یب اکو تغل ترد نا نکس O AAS AR خ دیرکد

 رد هنانعم هتردرغنةادا ردیسرءاه هک هلباهیافخو ردهنسانهرقویآ ارد قد ام هل اهروهظ هم ردهدنرک د
 | نآ همون هم هدر ناهید رولوا قو دواورولوا یودهدولالهمر دیا هداغا ی -انعم ت مودع مورد فدا ال ہد رع

 لمر لت غد موقو رد هنس انعم هماخو لةورولوا ند دادضا هجری دقتو روناوا لامعتسا هدنراعقوماعددنزاعدورارد
 نعد یسنحرب رولوا سذ ییاردلکد نکلیدیدردروالد راضعب ردشاطرب هوش هرو الب هد تزد اړ اهم ردهنسانعم

 كن رفرارو الو ةد راک ترک | ردقامقح فاش و ضاسیهنحرهرارر ونک ندرصهدعصیاول رذهددلکشرو والد

 هکر دقردنورب هدشزوراپب راهم زار د رولو ځد هدرضخارګرونلون هدشندعملنشاط اسنفس) ر دیاری بعت ی اط
 !نودفاهدنزو لفاغت نو لناهم ید ردهدنازرنم یس هز :كي ارراف اط اک !یرال ورک هننورب كن هودرد > اغا ی که قلح

 هدویب دارعهک لملسوا یتشایآ ندو باتهم ردناقماع ناتسرب هم رد هدس ادعملن اهم لواهم 3و اه رک خام

 هد هلن رع تغل وته و روش اد تمهدس رعرد هنسانعم هد نهو لو اهدنزولوافم تدوتهم ردک یا یلراکهزرشو
 كجوک ن البر ک هنکر ریدرداج هدنزو هع هل مراف ےج ههم هدهد رو د هغر هدرب ,كتهردلوءغم سا ندنظل ته

 ا وزود رش ا دهم رداع قخس کردە شایع مه هارو روئلوا زرعت یعسر عا رداجو ک وک رداح هکر در ط

 رود دسالاةحار هدر رع ردکو کی راکدیداغوج ماش خازوکط نک ر کر دنا شاب وج یتا دیم

 سا وب غلا ضاس ینرب وق رد شوق یتررب هدنزو خا مدهم رد هنسانعمهراوهکو لشب هده رع تغلدهمو

 نوتسیرادانخراریدهدهنسحرکوک ع ونربوراب دت ایست هل نکحوکی یشوهوب رار دنا یکلد یو وارث دانتیدلوا ی عبص

 رده کن دناج-آاننمدهم رار دیار بعت قرب و نيۇ قرب وقق ۲ رار وةر ولو اقا یر وقر ءابس

 ندنووحنوعرف یر« دااوهدنزافد رم تاند یراترض> مالسلاهیلع یموم کرد هقودنصلوایموم مسند ھم

 انک تنھن ردرهشرب هدند حرس ترغمهدزو دن سه دهم یدر و ءلاص هر ړل د الکو مو عضو هنوخ شا كیآ

 مر دکر ندد سهلا همهدنزو دیم هدا هه نیش تھم رد هنس انعم لو نکنسو رغآ هاو نیسنوکسو

 ردسود تخردمساهااهن کس اا 3 هدرواوا هنسانع:نادهمی دنآ یآدرشههرلءوا هتسانعم ایضرو رب ددشویآ

 سولالصاهدب رعهنکو کر دذورعم برش نایمهدنفرط ناتسبر ءررام تدرشندنکو کردی اعانایموناح

 هدٌنزوزکنا زیمهم رود دهم فرس هد رع هکردیدنه ارس ودنزرفهلمال دنلهم دنلهم راربدشوسا !عباصاو

 |قلنآ هدننزوهراوهک هراوهم هراو هم ردنآویح نالوا رابع5 نوع ةکر د هن ز و هدنزو هناورب . هن انههردرومشمهانارم
 | صوصح هناتس د رعهدننزورپهشروهسرون دهرا مەد رعردهفظو نالو رز هبآ ن دیآ هکرد هنسانعم هناي هامو

 ارداک دتاسنهالوق اور براز اریدرمعلا دزورمقلاقاذیو نجف بز رمقلاقاسد راد رع انچا ةروناصةنردنامنرب

 | ردراقفتمهدننات لوقیرابح اصتادرةدرولوا قا ریوقآ هدد اغووذلوتهدم نا یتیدازادیازتمرةرونردش حوا ۱
 م ردردآ هرو طرب هدنا تش دنه هد دزو دنزرذ دنوهم ردد فم هعورص میلو انت رر د کوہ ہک یا هتساط لزااهزرکرت

 هواهام هلاواو هوا يمردرتومهدت دالو تاوهسییلعت هل احن نکرد شاطرب یکرولب کر دهم انعماهدهدشزویپ ییهس

Jb EEهداسهم هاب خو اه نوکش يی ندیم اتم و و یآهدشزو ربطفریهم ردسهروعالص ی  

 ملعاووراهداز از بلیت دارت مرد هن انعم مظووو ی اهرو هات همر د هدنرک دهروس کم ےس فا بانر دهم

 ارت م ردە ج زاوا ولوارلقلا اھ اھمروس دباضهدرب ر رعردهنسانعم نامطو س-ورد هنسانعم

 رد هبات عما عو ناکر زر دیفج هم ناه مزار در تاس د هباک کی داداراهظاردرمغہ نالرا ٹو ہہم لالا هلی دنک

EEهدزهمهاموزورو تو هقالعنالز زا طرت رع هد را سانر درسا هتشرف هر 1 ردراویسانعمنوا اهنوکس رهم  

 | رف د ردشوک یندلانوا كهامرهر همزورو رد هة نس روش 2 عداسرهمهام E ها اص ہ نالو ع وتو

 ەدىل اح "و کک



 رده رتب بد رثهباسموم ندعم نیدآ هکر دویرب راد راما تور هجو کیا هد هيمن وو هل اهدح و میا ردنا |

 [هدترد بوی كومردرنو هر دق ش دد د ردات اہ ع ولرب هاف خه نوسغوم ر دتخل هدف اه ردراویررازع یه مزو زتو ۱

 ردنعود ییالاح همه یدناوا ټو ڏهن د وصا ندنشدنلوا بوطیم«دتفو یییدناواذخ ااسموس .لغلواوص هدهراغم|

 هفرصتو طض ف وصلوا ېدلبا يمال غوا طظوظع هد ,اعنودن رف هلغلوا f لزالاک ی انا اعقاورلب دروس ۱

 غلبه هنسزورا یتحوحر لح اص لزق رار دیا سرت رات رفا ت ءو یلچو راد داپ |نینع1و نصر ظاب هش .رزوابول آ 33

 شادا ابموم صلاح هرزوایراد واطهکراراچآ هرکصتدک دا رته ی رکیز ءزو راراب# مک فزنا بودر تو 1
 قرار كشت ردهتسانعمیسسط ٹیم نو هوک هوم ادا جسزتهرزوا یون فدعم اب موم ع ونورا 1

 فی

 0 ربعتتغآ نی رراز دا یرازوهب 4 لا تعب ماک درب راجا رک هل !توصالعا ار داد دینورک دنفاصوا

 ۱ مت لا وکهدن دن عرا مد رای دد یسیغ خر هکر دیشوق هسارب نی یتیم هربا عونا رعرار دما

 ره اراک شه دق درج هاب دص و كد لرو هز ها :[لانکلدروسهدّمب ایت هضاربوناغوصرولوا هدر الرتردروناس ناتو

 هو 1 دنسادعم ع دهر رو غودغومروس, د هی دود قلیح ریکسو ومر داتا مس ی رارب د لرب تشکناةدزارنش
 م <

 |یړارصاشکادو :يبطل هداف ردیدآ رهشرب هدناحمابرذ ا [وردیهج غومهدننزوناهوس ناغوم ردتسرب شتاو

 ۳ یلط»هدتزو هدصوبم هدکوم نردلرلتف ؟یدهنسنرآ ادو هنکیاو کید تارشح رد هنسانعم نک دو شا قلطم

 | کرده و تعم نزهدننزو لوغ هلو هو او لو مر دملد اتم قاض مود يعمر د هن سذ نابلوا دعم هاد رب هکر د هنسانعم
 | فتوو روطظرواکیما عفو ردهنسانعمًاطداو یمروطو فلک ارواکر دصمم ءاندندٌیلوموزوناوارمعت شان وا

 هک عن ودوریکییعبر د هنسانعم تشک ز ادورارب دوم الومو لوم لوم هدر كح هي دزو ط هروطو لومهدرب لاج هيد لیق
 رد هنسانعم اهموتعن هدیدنهنابزوردهنس انعمزسب وصوءهدا نمارحوردهنسانعمهویشوزانزر دعوسرو هبو دا

 ۱ 1 اضو قو با 3 هد دنهو رد هنسانعهبایساو لانمو لامهدم رع هلو + حوزو د هکر وا هدب ر عو

 لرم اوم ردر دصم لصاح ند ندیاوم شآوم ردهنسان عمرو ط هرو ط هلتمزالم فلا لومالوم ردهنسرلانعمهبامرسو

 ۱ ات ول یرلد دلاج هل از ءا رار د ناو یشاک» . هدنزوولوق ولوم رون دهن یادغب هدننزوهدنزوسهلج>

 رو :لوارهمعت لاج کرد خام یراق دلاحلرلنام مرپدرتبان مهد .اهرریوردب کد تسویه ی
 اردىع فضا تتلو میت كارزوا رارد ف رع لمره دس رع هکر دهنادلدنص مسا هدمنانوبهدزویوط لوم
 لب د وطالع e یکن مایک و لام هضاس ورغصاندن اوهیبش هنقرو توکسقروراربدارزواقآ

 یک وسو ردهزبسنانلوا ریبعت ! يبعن بروط ی بر ۶ هدیدنهنابزو ردر ظذ هدراردا ینبحو لو دولوا

 | نمک اهدنزو ندیروشندنلومر دهن رلانعمیمب دادو شوزانو یک اوردهنسانعمًاطباو فلک درون, دەدا

 تفدودوریکد یاهو نجر بوس قاداو ك هور ول و رنو روسو لر هبلکماو ردهسانعم قم واو یر وطو كمك رکو

 امو وم راشعد رړ بلع هع لی ور دندنراتلع زوک کری یکم زم لب لوموم رده. رلانعم لمردنود هورکو ۱

 نیا موم هداصاردنسراخ ظعل) هدد نعرل ودر دوو رحم مج راز د هرم وم ەماع ردنیعماابم هومهدنات وهدننزو ییاتسژر

 نیآ موم راذعب یدناوا تبن هه رق لوا هل مسج ترواجهلذلوا هر هرب هدشب رفهراغمنالوا لصاحایموم نت آ ادرد]

 موم ضعبلادبعو یدید ردهتسارب یکم ومه دتروصاہم ومار ر زر دکعدز رظ ج ومو شور مومر دمدمکر نت فصو ۱

 نالوا فدعمانم ومردکعد مومیلوص )نهج قصو بیکش ید ید ی ردشلوا فاضماک اهيو تر کس

 بوبح : هراکس نوکربنودب ر ذکر اردنا لقنب وشیدلیا روهطهدن امز نودب رف یونف دعمرولوا یل عو ف دعم|

 بت اغندنکوآ بویم هلال ولورا شت الولح ماشخ او بوروا هبا قوا ین وهآرب یس رپ ندهابس ن ؟ردیاراذکوتشک |

 جادرب ندهابس ه داالخ لوا يدابارارفو مزعهنفرط .هراخمر ندلاکن الف مالوا تلهمیخز كوه کم یدل

 :یدقارب هنا هراغم یتیسیدنک هسیالاج هنیدوهآ راد دشود هن درآ هتسهآ بودیافداصتهب ودا لوا یراوس

 نالواهدنمآ هراخم] واوا یدع“راد د رو ط بودر وکو د ردقحاس هبه دز نر اوه :بول ا نزعا كن ورد یتدرابز از دراوس

 تلاحو ر هنسک لوا یدلوایریدبب هج روا کر یخ تاب ی نور فتو رضا بزنآ نایهنوص

 زت نودي رخ ذ رب دا هدافاو ضرع ییا ر اموراب داک هنو دیرذرو ضح بودو طی وهآ نامه رای دلی ا هد اشم هک ی هی
egw E 

 ورا ندوص لواهدع:بورقا 5 یغانالسورخرب هب ربا لجبال ډک رو رخ فرب رشت كرابراوسو حج اک

 هنا ید: ہدردلواد رکن دد در دلو طریارب هّس زعا لا لادو یاب .مصوض کمی د اطر هدمب بودا ظفح هخلوا ۱

 رواکیما لعف لندن ہن د وهوردهنسانعمر لک یوم ءوم یک قسومی تعاطو ی وطر توو قدوزب كاوا 1

 م ی |
aa ıa 
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 | یعمودهتح هنلوا تناورولقنندن نو ردن آب وریوباوج هن هک شم لئ اسم هکرددتجسادوآ وا هدننوحگر ذب و عهد هلیخق

 مشرک ر منحهدنزژ ناب ؤح ناحومردروېشنم :یراهلص هکر زدنتمارٌهفو وسعه هسد وو ردهتسوح وزمانویک

 دوم رردنارنعت شوق هرق هدرادد ضعدرارب دیا ةع هذن رتعروش د هنشوق لهشوط هدنزودود دوم دوم ردذول اتاوخو

 ردروحیسهدام كرومد هک زو هتسانفم هنانرومد رو دل ەد . رعردهرف ن دنس هلج ماوههدنزورژد

 نوماروم رولواه اک ن دفنضو فرعضورقخو رار دیارهمعت یدروهرومدزلوا فر طزب هنا لقمصو الجر در اکنرزپ
 ۱ لاجشوک هلیسر اف م لاچرو مرد کوک نود لقاقش هنسانعم یار لدرزروش, دهن واهناس .هدننزونوک ًانوک

 بولت زا ندهرمشط هنفارطا هعلق نالوا روصح کر دقدشخو روقح زمکیدایا ربعت سرت مهدزجنالطصا هدنزو

 هراعمربهدن آر دغاطرب هدسراف:دننزو نام دود ناسرون راز دیا هیر اعل لها هعلقراردا مزادن اردوزا دن اعده دنا |

 مدارب الشم زلواهدابزر دیا عمنوص هب افکرادقم ا نوخما مآ ناراوهرزو هر اغملوارددو دعمند رهدبارعزدراو

 ردفو قسكنلواهداز ۵ ر طرز دیا عت یردق تنافک هروک هنمدآهصالخ تلسکیا هسراو یا تلمدارپ هسراو

 هحرخ قح هفوا هکر درومرغصم نا یغصت ةادا هحروم ر ددا هدست یان !ازوم هلسر اف مح هناحروم

 ندر ف هجروم رولوا دیاک ندهتسکرب نعالو فعضهداعورددروهرومد هکردهنسانعم هناحرومورد هنسنانعم

 دروم ردم رتک اب ۶ خررخو طح ن ربع "هحروم رده اک ندقطنربآهشیرو فیل ندنکوک تاب دو انو رڪ

 فازازعش هلغلواارط موز بس هدب انار رواد نم هد .رعز دان نانلار بعت نیس ی هللا دوارو لر اوهحواو نوکس
 راضءد قو نزا ت رھا دسر رک کوز ھور یا تاک ناتو

 ردتاس یراکدیدرشذاهکیدیدر دیمور خآ اراضعبو راردیاریسعتقانهدروطو رام مدر ۵ هد رک ر ناب دند یتدسضنامب

 هدزنزو شروش شرومردنذنعون ر الوقر دمت یرلکدیدی ءرغابدروف نبا دنرو هنانروک هنادروم ۱

 هدننزرز هدننزویزوع یروم یروم زاربدزرشهدین رعرررک هس رل کب بوز ید کلیپ راتحوح هکر د توغ وډ هدر ۱

 شرو هوز دب ول ځ وتر ب شتو ط ندیم اورد هم انعنم ازت مو قواواوروش, دهد هيلو نانلار عت نکو لوب وص نالوا

 صراع هرومد هکر دیدروةرو مد هدننزو هنازور هابرومزدییسا :تیالورپ هبّمز نارو ردقوب هکردهتنناتعم

 ضهدردتغلهدرو ل سرود روم زوم رردنا منعت شل هخر قو شمدروق هرومد لرا زوال تازه خايس ردراکنزرولوا

 ارهاطر د ٹملزا ت درزرا قانارکودیاتعس هدناونعش هکر ر هد نضع سکر نهد هن ض عو شکر تە ر هد هتجبذ |

 تنیصمو ه رها دو هضغ هذنزوزوسهلسنراف ازا روم رلر دنا قال طازو مهد هن غاز وی روب حرص اریزر د جک شزکرب

 رو ناغوط هالو غخواو نازوم ردهنس انعم ر دغو لوک هلال و هگواووردهنسانعم
 يجر 3 مدح هد

 هزور هزود ردّتغل هدالازوهیازردهنسانعمدول "[ناوخو یلوةدواو روب دهدهسکر ت شچآ یراورون دءهدول ۲ ۱
 ردهنس انعم تییصمو البو غل سرا یاز هوم ر د همکج هدننسکر نا را هکر دا قابا نانلرارم یت هم ر هدشزو |

 یم اه هد نح طرو بونعد یغاناوقلوازح اعوهدن امرد ندیم لکر دهرونم رد هنس اښ عمر دغو لوک لا لونه واو
 س

 نرد حوم ردهباک ندکس اا تر ةتمافاںولؤا غرافندندیق ارفس نداهتهزوم ردهب اکندکمکح تة مو دردو

 هکسکوا هلتسزاف ی هوم رون د هیرآ هسوم دیبا یراقدناشود هس رللد رلبهار هکردهنسانمرانزهدنزو

 کروا تون اناولهدنرجمایطو نحوهدرلفارو هدنرل هقرا هج ابو هر غ هدرا هناحت .رولوا سا تم اعد د رد و درب هبیش

 لب انارل ضررا ەتىش وق نالصقرب ود راضعد رار د یشود قیفسوبهدیکرت رت لصاردب زاکدیدیرغ الاحشوقو رراقبح
 هدنرو راجن وب هل او راس ردشوفهاتس یرلکد ید یعقنلرق غاطو یجن هل رفاه لسابارلب دیدهدکس وم هنسوو

 هژوددع ناضغد ررالاح هلازرغا یک ین بورید یشماع لتفوا درا هدابرو شدنواردیمازاس نانلوا رعمعتلاقثم |

 ید 5 هدنراق مرد ود رب , هدلودرب رونلوا مبعتلاوف 5 ةکردنکدوذ نابوج ضعبلا دنعوردزاسبرب صوصخ هناشزورد ۱

 یمیدنلوا دشاندنآ 1 قسومیس ردنارو ظر هزاوآنوک انوک ندران | هق.دنفوطراکز ورد)غلبوا یراخار وسرفاو

 ایسوه راوضتوم رد هنسانعم یزازو هح ون هللومحواو زدهنسانعمهرافو ناعص هلذورعمواو شوم سوم 4

 هننلع سر ةتر واک ن دنراند نمرارد ہت ابنك ەراصء نانلار سعت فاش نمرا یدبردشومرونید و دهنشودقلیح هد

 هلنار دیدن یسزاخیابف نارب شوم :نارم شو نرد صز ندو رابحا هدنزواتسور [طتوم ربا ها اواو

 هدراحاعااعاد رولدا د ول لس هد از ترا وتو شملکخب طخ هایسرپ هر او هنغرب وقندنشابردرون سرب هش ههراق ۱

 .هللوهج واو رک شومر دزونانن یراکدیدنزومت هدنک رت رولاجو ردناژاترب ؛یک قواهجاعا ندحاعاو ا

هدنکرا .هرانخ ردیزاف "یرلکدلپا قالطا هبادنوهچ امن لراب رع هکر د متسانمهرک هو
 ڭىنمەدتغلارا دلرایرافو 

 هرس تست

 یهاصزا
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 | رهحوئمر دلما قم یف س هکر د هنسانعمیولعورد هنسانعم ت شېبو ت نح هکر دفق ودم هلن و مطونم دون داهنق ۱

 | هتسانعمتادلا یواءور دصح خلمو دص دا یدک یزو تنخ یعد ردهنسانعمور تشه هلی سر اف ےچ ر
 | نام هدنسهدام یکی داک هنسانعمتاذو لعارهحویدناوا رک ذافن ۲ ردیولعهدسانعمرب ك نط هلو ارز زرولوا | ۱

 یلاع بس بحاص هدنتادونولوا هجوا حی هدنیاع یدیفحهداوقریو ی غوا هدم اوررپ كند رف نب حربا یدنلوا
 | نوسل اف ییرذو لست هرکصندنراکد یا لتف یسریا یشانندنرا دس ح ادور وز هکر ار دیا لقنرای دای ا هيم دت لاو هل غوا |
 یدبا لا ۰ رج نمکی هما زم ندُنغل هطوا نوددنآ لاله هدلح یرلفدلو ید یداهحاودالوا انوا |

 : یراكءاط لوا ىدروعوطەدەراغمرن گرهچومم هک اب یدلبا راتتساو افتخاهدغاطغانشونامورارفهل نقترب |

 یدلواروپشمهلا رهحونم بونلوا ف رک شونام هلن امز رور یدلناهبجسترل سا ارهج شوناماصملت یغیدلوا
 هدتفاطلو نتسح -هلعاوا توو نوح تداخد هدخدلوا فا اوح3حهدسر نوايا مسا نی ینهدلاوهدلوفریو |

 هم وعم ممتلاتاب تاب ردا فار ازرا مرم روح ونم هقشد نت ولو راد دید رهحوخم هل هلا همه ما هح یسهرهج ۱

 ندد رظو لولە اى کرد هنسکداقتعا یورک هلا ےخف لسم لسم ر دیدنفانذوم داما ید اس وجم دک 8 | !

 نانلوارمسعت ییور لمفس هکر دنبدران سا هدنتخل ور هلن اةانمیاب خونو نوکس هسوخنم هبلژای ,هقئادورمخ |
 هدیکررولوا یکبوط كحوک یوزر دعوت ح وا ور ل: بول ردکوک رب وشو هدناعو ,لثامهضاس . ردوراد | ۱

 لننسق اطلسو لننسنامالآ هنعوروراروق هنو اص ی ینغاو یک ارد فس نا دلا: هنعونریوزلرب دیور لبن ید |
 شک رخو هتساتعم ل د عرونز یسیرآ لابا موصخو یر آ امو هلو جو ن نوک جسر د هصازا بیط یون هرارزد | 1

 فضو ف عضور رولو ایل وتس هت او دح اور احرار د تلل هول د دک رب ردکنسلاب :راهزرب هک یکشسلشایعد ردهنساتعم] ۱

 رو کوز دک دک کر دنا اک ات دنهنابزیز دن رقربر دحض ومره دزاخ فک« دابوو زار خم دشا

 ۱ راربد هدهنحناغا مدا او هنسانعمخلارذب ر حش رولوا ب رعم دمو رول ابناعرواوتیاندنا اردا راکدید

 رواک هدهتسانعملغنر ؟ردب رغصم خم لدار خص ت ی اک خد“ رب روم د هم .یوبشزبا هم یازرسکناشوارز خم

 ۱ متسلا سرب جادو کوک حافل عبر دی حال ی ہدف ورمل مهم نیغ مضو لا د خذو نوننوکس هروعدنم

 بنی مو نول نوکس یشن» مسن ردربشوه یوراد لو امت را ارش ردب رگ كنا نان اوارببخت مالسلا دع فرم

 هحدق لوس ام شو نوت نوک زخم س زخم ر كىز داود راطع "تلف یدنم : یدنلژارک دکر ردسانعم مسماالآ

 هکر دعضوم نالنوقروموک هدننزودلنتس لهن ردهنسانعم وغنم لرغتم زاردا رم سقت هما همطاب راضع روند |
 زور جت ین و o AEG VRE نم روناواربپعت نارو وک

 را  TEEنه  E E N SEsواتا ۱

 1 زرد ER ارب هدنانوب تغلو ردهراکح نادنتوصیدکهدننزووت روم هح ودق مچ

 ناد ۶ عمو ی واه ناس قول رصد + رداد رعم هدرازدا ىل ۇب رولوا لث امهبرفص کن مو هدول“ نوهبراع

 یابآهن هناکسدنلاوم اوم یدید دی کوکی زوا غاط یسضعبو لح لدفسو دالا لمس ییتدضعد لا رلرحاص |

 داجن کر ددلو ؤا نالژاالوتم ندنعازتما با هعیزا ضانع عدلا نلمستاهماراهح رد هاست ك الفا هک ك ولع | ۱

 ۲ هراتسد رعو فورعم لاو هدنزوزوح زوم ردرو مش ملة دوم روند هات دیلاوم رهن رعردناوحو تابنو | ۱

 وحش هر ععارذ زانو لوطعارذ تردقرووهیجش هشابنه"رذيرپ "رولدا ی دهدناتسدته ر دوی مر صز طه ةو | 2

 عطف ندنکوکهنسر رم رودیرن اه طنوک شن ب و رولو هايس لر ددکو یراصهرکضردقر نخ ك جۆ کو لشماد تا یوم

 نکفو کک اسم کز و ر دزو لاترد وک نایافتهر رو فوم نوت دف طة يلوا هراز نا |

اس یر ع ولو هزوهاردهتشانعملش !تخنورففیع اصهدنتخلدنزابودنز هدننزو | 1
 ۱ تو نیر نت زوم ر

 هدحار م < ل رکنا en Ercan eg r cO وز كبسع-م ديزاد که تکوم یدهلوا تسناک |

 اردا ارح مارک “ کا نالوا مارت سا یارآ نوح هد :اطتسم ناكر مالاسلاوءالصلنلع نقلا نينا ۱

 1 عو رب هدنزو لینک روم ردهتسانمدادعتو قیاصهدنتخلدنز بو دنزمدیتزو یکفوریزپ هلن لو هاشم یان تن و 2 و و | ۱

 ۱ هضایلناب رردالر رز کرتو لا تز زهدسز :رعرواکن دنف رطرصم لضفارارب د ید یز حر ومردهبح هو ۱ ۱

 ۱ ۳ 0 هر ندمع و قسم اصهدنزو هضد نوع هر هرب قرارت د لنج لنز فرح للا دز س یوم

a ahrبل انمنکذدوم ر وم روم .دزعشدس رعردهنسانعنلتف وم زدهدنرک دهم وضم مات تان  

۳۳۳ 



 طبع

 رڪ“ وو ایدمنفدرطع کود رعرر دیا لاخدا هنا رطعردراکح هناد وقت لز وک ر اريد مس ملا تح هم رک

ESSاتش نس مضو نو و نوکس وسنم شعد ردهخافایرو نم هکر ضعدو رد يش هنج اعارمشچ  

 رار دیاری بعت یدروتک هبه وصنم ردن دمت احالطصا یراذووادرنو خرطشو ر دنرابع ندعو .ت .تروص هرزواهاولند

 3 لیول ۽ هزاتسداز ۲ رربد دن فالاح هکدرافاردنویوایدیدرنرون دهد هشنووا ی دلدرو هنووا جخ رطشو

 یببطیشنمردهنسانعم تعسسطو یوخ هلون رسک شدم ردهب وصنم ۷ رازههد 1 رک هناخ م راریددلواطالاح
 | لود ,لکوک ادرک تم رد هنس انعم .تاقو کوک هدنتخادنزارودتزو ردهتیانهم تمهوعسو عطولعوردکعد

 ردهنسانعم شم هلو نشنم رد)واعمو ضدیو حاراا فرصم CT EF شنم ردهسنانعم نایشعو ءو ترک او

 مەد رعوردهننانعم سط لتس یان یشنم یک لجو یر و لب ارد غا هصوصحروبط غا ناس ووشتم

 مج وطنم روت ده . راکتمد> هک ۲ هدنتخلدنز ابو دنزهدنزوایقشا ایشنم ردلع اف مسا ندنظفل انار بم

 ردلو قفواو جا عوفر هبا هجم نیغ عضو نون دوکس غنم رد هاک ند دبن ؟وندناممآ هناتجنرظنم ردیکسزوک

 ما كنم ردهنسانعم رغنم الرغ كرغنم رردا حر هن هرات ی یزوقط توسکندر اب کردن راکدید روغن هک رت

 فال ۳ رده رانعم هناحراغویراخو فووار 8 ۴ رد هتسانغم شورو بولس او هد عاف 1 راو یناتعمنژاهدنزو

 رسعتدنوار رد هنسانعهدود حو یا ر یسک و هردهنس انعم اعدوهسسدوٌرلد رد هنسانعمرخاغتز فاذکو
 ندوقیوا ابو هلی لقد لعرب قعد دەست مادنانتسکش ۸ ردهنسانعمهزا.جو كيسا ۷ ردکوکناداوا

 قمرق خلوت هک < درنح نیز کن یهر نوسو لی نوم رکن ویا تحارتساو عفدیروتف نالوا هددوجو هد قدا

 لب اهلتسر اف فاک , 2و رده اعم تی کا « روس دلم نت همتون دهندشح خلارذب ٩ رونلواربعت

 عاطقو زبسوخ هلذاکم عضو تو نوکس لکم لکسنم ردهنسانعمفاذکو فالوروم درسدمهدس رغردهبسانعمزاخ هدنزو

 راش رر هدناتسدنه Lia سولکنم نوساوا هدزکد نو بلوا هدهرقردهنسابنعمقب طلا
 لو ار دیارن رعت ىدۈ# لف کد شی لفوزذر وشم یس ,ولکنم لمفرو اکنجو لک هلای :ودو یریامد ی اعهدن [ ردیدآ

 قعیردهنس اعم قشدقرتهدننزوهلکنز خاک طور دیر کید من مانك رهشسولکنم فکر تف هناکنم OTE بش

 ردن رقم شراب ات لاک هکردقاصف تشدهدننزورو کنار وکتم رد هنسانعم هقالعو قا حصو لکسولو یس هرت ناب

 FEE ا ر نکارونزوکب ۹ اك و شارهاظردراو هرجا زب ۵ لب + "اردنعما خاطر

 زلبسراث فاک اک کنم رددش انعمللت ارییعتو بدیع تمذمو لصف ندیهوکنردرضاح نهن ند ن دیه وكن هلن ول رک

 یکم ردمنس انزابزاقو یراق نک اکسنمردص هدر لذا ڪک نوک سرد هم رلانعم نارا قو راقهدنزوامنغا

 قمالسدو یمنادل یم هنسردنکیدنکی ان دل اعقنا ونضع هدنزو ند غر :تدنکنم ردیضام لغفندندنکتم

 ندزکک ی اک لغلوا تمعضیامد كنون شم رددنسانعم كمل یسند ۳ كورد هسنانعمقغمدروموهو

 یاد نو روناوا یبعتهدنوف هکروتب ددو دکرو نسهدننزو كنب كنم سم راربد مت هدیک ی همدآ یسنواردناحارتا

 عرب دو كز |]تکو ر وقاية رازونو هجون دونر ناحیه عفو ونمردنغلهدږل نات یاب لدن

 یدیخلوا بصن ندنفرطوربضک هکردیعما یک اح سراف ہد زو ناشوخ ناشونم زد هن لانعم نلنا با رطضاو

 كف کرو منج تا 7 اب اهروه ظونوف خف هنمردهنسانعم بارم او لمروجعاندیناشویرولکرضاج ین ند ن د ناش ونو

 ك1 بای ارفارم ۰ : .بولوا یقتباع هب ردك دیار باین ارفا هل سرا یار هرم ينم ردعضو م كح هت لاقصر دغا

 هدرنمتوراو هنزمز ناروا هدنلکش ناکر زا سر یدلبا سرخ هد وقرب لی یدییدنوطبوصانهدنیس هناشولخ

 نیا ندیشونود رضاح ین ند نديشوښ EOE ردتغل د هح هل سراف مح یدلیاصالخ قہر هل د اعا
 .هبربنم هرم ردهناکندناقساف دسچناکدو اربنمرد« دنرک دهروسکم میم فات ی متون لکه

 نوکس_ ج دم روناوا رعت ەن :وذرکر دبتوا کر وہ هد رول ډیر كلسمردمظعا شرعدا ی هکربنم مد و قط آب

aردتعلهد هلمالهس . س نیول روس بد هنسایق ناضل هه یانو ےج خذو نون نکس خم مود  

  E Fiدا مه يغ ر وکی رازودو یرا | هکر درسا نش لز نم لوا هدرک کی ناسانشلزتمرد هی اک ن داند یک انب کانون ِ
 ردر شربل نیر سکو نون وکس منم رد هناك ن داند هتابو نون خف سی یفهرهنهنام یان اهنادرجو نافراع 5

 ۱ ںولک یفاومو تسرد ماو راکو سن هکردیفدا مو هدنزو هب وصتم هب وذم ردهنسانعم ق یح ناکدنکر

 رذهناکندنسوارق لیکر م 1127از اس هدسبدانرد هنر تک نکا ج ج خفو نو نوکس لنصم

 مدس رعود4ولی راک دشود هنلوب وص کردمتشاتعښ ك نکا هلیسراث فاکو نون روکش تتمرده اال کر قم
 STNG RAR 25 تی سس سس
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 هدا لیلا
 ردهنشانعم الاغ مور وة هال مهم نم سامر د هدنرک د هموم میس لات بابر دفور عملا نالم ریما ردناحابرذ |

 رد لعرب لص و ھهز وکه ل٥ م لمر لر د هک لرو سهن رب یرب هدست یکی اهدار علوم فورد هنشانعف تسپو یاو
 هحوتفد میم لواباب رد)تسهیب اکر تغل یدناسکس هدنابحوا هکر د هدنمر مهل هم عتم هنو نام یخ شیركی

 ردل اقم مش نوا راتسا هو دقامتم دزد زاتما قر تالا مرت ار ھمت نا مطب دیک زر دس زر یاو ۱

 تغلر د دزو هرارب هبحرهو هح ز کس كنا د رهو كناد لال اقم مر هو رولو ا ل اقش مزو سلا هرزو ایر ربت نزو نمر,سپ
 لکو وکو تلقوردهدنعقوماناهدس رعردم اکتم |۳9 طفل یمهدهس زع

 هداوه هوم ده نر لوا خم رواکه نسانعم لطو رو ده اروس لس هک نیهاشوژارو زد هساتعم

 زکسایطالادنعرولو ادقعنمهدنماوقم وم تولوا لزاتهرزواقاروا ضعب یکه چ ن دامس هدق دلوا د ةعنم ړل وبس ترارخ
 فاض لنساولح تردد ی# رفا مرد نمو ندالو قمص لیتو لسقو كلورشعلار نو شخ ر شو یخ تر دقت

 رد هنسانمخارفوهداشکو ناودانو لود هدنتفلنزابودنز هدنزوانس اتم رد ەن سا نعم ەد وو نفیونمرنو ردیضاسو ۱

 لزاتمردنددا دضا هرولزم تغارد هنسانعمقیضوراطورد هنسانعم عساوو لول هدنزو خار ذخانمرلر دی د ناکم اش

 زاکسو ساکت اکتمو لاد اک کر دضدا یهو هدننزو لذت لسهر لسهر دیدآهنارب وردرهشرب هد رد ناه دن دنعراضعد هد رق

 قاسورغصا ن دنا قرزو هبعش هب یر یاب دنه ابن وبراد هک a رغم لهارد دهه هزات تاخارسر دز از ورد قم ۱

 لذت هلردضمیاب هدنزو یی یلمم لسم راربدثوا هقاوقوا ناطلسهکرت رولوایراص یکحوهدنرادةمشرق ردرف

 ردندەم ایم ی جام کراف میم ناذرمشهدننزووب دم و و سو قارسدافتعاو تالعاکو ۱

 ا امر دکو < ساننوردورادناتلواربعت دنوازاکر ردنورهدنزو یک" نا رم راردنا لو امت بدردلوطیکر سوم
 هدرخرادقدرب هر هرعشآ قدربولطربکردون قروصر دیذآ بلو ەد عش رور د هنس اتع مق هات آ او تمارصص یرتو هدو

 كلعدرب لوا هم هقیاکر ردویسهلیحرارولتآ [هریشطرربرب ندنکلیدنکهدقدرو طزارب رروق یراهرابر و هدو شاط
 لواتولا وب خرس کیا وط لرارلرر دصةزوط یلقفوا یلیرا هنادیاهرب هنلحترب خرو رازر دیوا خزر ها

 هب را ماسو ی طموزپ راکه زج خف تال ترون ~ . دديمهدس رعرولک هنسانعمهر اوهکو نتشدورات 1 o رشط یز شط 1

 هنر طادعا کن اردن دنناودا كس هکر دیفذا رصوهدننزو ینه كنك رو د هده وص نعت موراد خو دردا|

 تادا هدنزو دنفدنم زولک هنسانعمقضدوردهنسانعم هي مشورت چورو دوار ت لع ر وا ید ندنوتلاو ندرقام

 نواوا در هنظقل ساقمابرهک اردهتسانعم نان سو تخم فوربدمژ سلم هدننزوزوهدن) دوس
 ییعد ردهنسانعم ماندوعدنزو لدیط لدنمرد هات قلوادس اک ع اتسهدنزولدنالدنمزاریدرویدشمنتٍأْغم

 هدداربط هل ی تفضیاعادوعاریزردنامهلوا ن نفدهغاربط هک اغادوع ش مال ن نااکزونه

 یار خاغاد وع هک کر اد دید طعدور دن ن وسن م اک |یلدنمدوع رد روشرب هدناتسدنهلدنسهدن دنع راضعبو ر ردنا فو

 عج هرارام هدن :اورازروتک هرپش بول آ الها تواکهنلحاوس لدتمطابردهجومردتنات هدهریزحرب هداوتبا طح

 لزم ەد هر هرب اد یزاکدزشهنفار ارطا نکر ودوآتع ز عراناوصم رتعوزازمدیلدتم و ناواتدسذه رنشلوا لو راز

 شنحر وزدهنسانعملدنم 2 ردرعما ل بط ع وترب هدیدنه نابز ارو ردوو ,ig راض جرود

 یب اوردو دا که دزو هدنخ هدنمرد هنسانعم متمو نکس و رونلوا مسر هد هدخباواوزذ هتنانغم فدو نک نو

 [ نانو ما یافو ن نسح رود هدهغذریو یسد قد زق لوقو یسلاف نوماناص ص لءاتمقغب ردهنسانع ۱

ای هشیدنار درس یه ند نذیشپ دنار دغش نش هد شد دنمو دا تماورهد هنن ات
 ردمنشاعم هل ارکضو ه

 ردناورحور E A هکردالملاعو ناسنا ندو ناعدصعم ن ناسلرنم رولس العو لاج قح ییتقةحولط هنو شوله

 ا ۱: + هر
9 

ONT 

 اش دان ادو تس هور د نادو تسهر دن مانهدننزو ناد نالم رد هدنرک د هرو کم منش قا تایردهنسانعم

 نتحهدنزورس ءا سرو اتو وس د ید ناسانش لزنمردا دخ نادسهدا مع هکر د هب ون عمرا ام-ناهک اونافراعناسانش

 ۱ رربدمتدارقالف هدر ل هیدردانف مدافتعاهدنقس نالفالئمردهنسانعم داقتعادیو داقتعاییو ردهنسانعف

 ارد هنسن یرکدو یصینالواهدنشابیضس رد هنس نعمهعه ام هدننزو قودنص قو خفر دز عم ین ونک رولا شاط |

 ت او مولهماترب زوادنهررب دید مع ن کتی اتو رفا وز دت اتم رخ لس اس زات ت تحاضو تلود ۱

 ۱ سنس خو زذ هنسانهمرو دنمروو د نمر دار هشرب هدناسدنههدنزووخدودتسرآواب کز ورداحنادن اچ

 تح اصیکدنمدر ردو دنجراودنعلودر دیاه ذافا سانت > اصوود هد رع و رولواقخ ال هسانخ اءاج-ادّهصَو و

 8 یهببوب دمال الو خال ا دشع کرک دزبخ اوز د ماعا هاو ام لزم لزتسر دیدآ هل هدا ازغو



ovr 

Ga) r BI DELL LB 

 ردد نوسنماک ایک .راتردرخسناطلس ؛ردبمأت» اشک مرولوا هیاک ندهنسکنیعتمورو مشم هکر د هزاوآ دل هزاوآ

 ابر ابتعا یراقدرو مار هد یرا د قم نوک م رار دتراشا هنر راترضح مال هیلع ها نص مدآرشبااوبارور تام

 دیر ر هدتزوادوجم اوك لر دارك یدهوحو ضهبادعام ندول راد در دلو ط هدنفرظ نوکمرابتوکج >-یارمط

 زرد ید زاهر دعما هر ر و یراصهدنزوز انمش زام رد رضع نیطالسرظعا هکر کرد هنسانعمراب رهشهدننخلدنزاو

 مهامردشاباب ر.ید> اض بهذ م ن دارا ظنه فتاط کر د هتان اک امهدننزواروص کلم ردهتشانعم قخللانوطو

 ۱ سومان فو ترعغ ی یلهارذت الور ەدنامچ رع لحاوسهدننزورا دیده اهدحوم یانر ادا مر د هسا تعم قانو مھ م :

 |ر دق هنسرپهدنروهظ داور زولواف رم هتم طدرهتدول ی ر ره تولوایسهجچ ودهداز ندر ةننوا سرافراز ولو) ۱

 یک او ردهنسانعم لوامویلتواسقو رد هنسانعمنامیشو قوطهدس رعهلمال دیدشتو ےم خورد هنسانعم یومز

ناص هلیسر اخ محو مالنوکس خیلم رده رانعم قم اچادتبا ى ونو لوک هلو ؟نوعشاكنمروشد یاابو :
 هنشاط 

 | یشراكلم رده رلاتعمل او یرغوطور اقعو ضراهدس رعو رولوا ندمتواو دساخ طلخ هنادغر دصرپ هطقن هطقن 1

 هموم ےم تلا باردە لات كلبا د بطقؤ دلج هنر زا هسکرب د قمز اق بو کچ هرنشط مالک ت دیضلم :

 طال هکر دهنساتعم لمرة ص اخو روم دیرتکهدس و 3 ردهومنانلوا رسعتدوموا هدننزو لک له رد هدنرک د

 ۱ قالطا هقفا ماراح زو- )هد هک دیا تمم فاواوهب ر یر دل اب اک عر دن الج ندعو تاتو بخ هلم ال نوکستّم |

 | | ههل ملقب رک ماوعررب دیک و ل مالاحر ديدات امن نلت ها وکی نیم زا تنمو جوک ہرا دایک

 ۱ | هلایواللاددع هدنضهدونواو همان ها د رقم ضعد قو د دعما لو و طرا هدنن ان یس للو ترمس ک انوا مرار دیاری ۱

 | هجو تھم ےم لوا باب ودلتس-یغلیلا هدیابحوا هکردهدنسر ےہ لصتمهجم ناب یضدردیرکب لرد ||
 ۱ هچجهدننخلدنز ابو دنر هل رکن م رارید یخ دتفلنمهرد هنتس انهم شنکر جابه دننزو تنه دی تق رده دنرک د

PTET: 

 یتتالمرد من ۳۷ قمردشالس و قم شالو مروا وک كس | قلب وک هژرهندس الر درنضاست ی ند ن دس ال

 تشکحیآ قلامالسلا هیلع ح وننیشس هکید وح لاح ح وءادم ردهنسک تروغوا یناناو لتنحم یو دق |
 هدننزوالدرک + هلسر اف ےج اکسل ر دهدی ان ارشهد] ودر بز دەز رس تارفلا هل د عاطودیدشانب اک اهرکصندرازکو ۱

 هدا هداس لمر دیروناجوص ی راک دید تدورکو وک یبا مرون و د هسابلر خدا اهل م مم یاح ےلم رد هتساتعمهداراو دصق |[
 هقفلم رولواتسم ناویحنادلتوا ردتابترب هل مال خف امر دیک کس شمافلن اتهزونههدلوترم ردهکر < مرتوک |

 مه سه هدنرو عاب ملمرونلوا قالطا هدهغشافو رار د هقالم هدناسارح روس د هر هک ر رومدهدشزو هعدغعد

 غاب هیاضعاو وو ذواریبعت تاب هنلوا عضو هقح ارج بوروس مه م کروند د هغوع کس ۱ لوا قمع لاد غۇ هاشم

 بهذ م بحاصر هدنس هام مد حح كنس هت اطیراصتهدنرواسرتاکلد کلم رند ند راک !هدندنهرونم دهدوکمروس

 ناک مرد هتسانعمهاشداداکلامهدنتغل دنزابو دنزورار د ځداکو امر دیمد او كنود یس هغ اط هک مر درا د نم شناد

 ڭلمردىسەجوچ ین سابلار دن دی دالوا مالالا هلع جون ماش زد مالا هلع ینرمش خرد مان هدنتزو ناجم

 عیفش هتماةاصغ هدنفرظ زورن هدتاصرع رونلوا ڻراشا هن رافرشا فرط مالاسلا ةيلع نينوك هاشنانحو

 هی یهو فی رش يا مدقا دنا یطالس بارز زواو قداطاهد هنهاش ناتسیسو انا یراق هو
 زورن هناتسنسو هل زابتعا یددلوآ ناتسس هاشدان د روذلو اهب اک ندنتسرو یدلوا فرشم هلم السافر شو ل اشتم ا

 أ یدلنايما هرب . رفع هنکدرزوکو ام لاتص تیولکهزب لو نرنکرب مالسلا هملع ی ناجلس هکردول ی جو كاتس هست

 ۱ قعسغاندنکنل رواک رضا یه ند دك وزني دهراشهدمنالوا قیقح قسع ی تسمهدم روكا نلف

 میز دیا AE Ea COO TOADS  رللایرب رشز تولکهنارارب دز سارا

 نیط رد هر زجر ندر از نانو هدنووشوسوا :سوملع رددوساحاز کو تم س اتم فیل امن لاس ارام رولوا تدآ

 لس للم ردهدنرک دهزو کم ځم فا باب رر دیا ناس هل اهطآ یراک دید یل الاح ی هرب بوبر ر رو تک ن دن یو تخم

 نالوا ضر اعهدنرب هل مامان رب هنر م سرب نا یاسین قنات اتکا موش

 0 هیاکندکمریو تب ه وقنو نکس بوذیا عین کلم ندر هم رف تب روش قالطا هنیمز نازیا نرو هزم ه خف

 هتان یراکد یدهرد یز دلا یعر:ر دت اشو ایسرب مسا هدننغل سلدن اورد هنس انعم ړځ و هدابور د دو مرا هز جد ناملوارعمعت

 | هوا یغتمهلاه اب حدق یا کر دمدآ ل صوج نت لوا تل مرد هنس انهم هزالم نانلوارک ذهد هحوتفم هامون, د

 | مال مض ایخولمر دهی اکندلطات صف قفل رمو ناز نالوا ترور رکهواج هدقح سال یاطعس راک عل م زوئاوا

 ۱ zs نب راووت : لوم رونلوا رخت هند دیک زاده امت اهدا" هکر دهتسانعم 0 ۱



۷۱ 

EEF۱ هیون از لهرفو نود نکیل لا هدف هدنرزوا کز درو دمو م خر یاب لواهدالضفنادب .ین4ایننزو  

 رددوخ أمن نیسانرف دردم نطق سنرقمو ردرسغموبد هلا هديه ناودرع یرزواو هقاج هکر دات هتقلوا ||
 قاط همام لقب PONE دهنکروا كن هودو هس روس ناقنج ۾ یکن ورب هدنرزوا كعاطنم اترو ج

 هنوکیهنوکو كنزي كرو رد,لعا یالطا هم ناسارحو یسهدژ هز روح رد تنم یا ول ریو یدنلوا لامعتیهدهبقو |[

 هدم ؛ نگر دهنس ابعمزرکژ تراک لقم رونلوا لامعتسا هنسانعم نی نعو ششم هدب رعوردهنسانعم | 

 هد ج اعا ام خر وناوارممعت ی انام قدرولزا هدهرونم هم . دمو هذهضرکم “کم رش ولر دیعار هنربورون ددو |

 لقم رول نم خج«وردرپیسکبا 9 ودر دل ارش تدابهدنع ءاضوصحو هدب رعدالد برثک اهدای فرولوا |

 واتس لتمو شرع لة مودو ! لقمو یک لةم قززال تمر دجون جان رز ترو کە ذب دیک رت لصاردفورعم حس | ۱
 ۱ ردنآر وه ط یه ار بم طلهدق دیو هیسز ار ردیادعندتاب سطع یهو ردراو یرانول هج هستم ره رولدا |

 نص ی ق شامرپ کے خخ ع ون یدیو رردیاب مک ب نادت دن اب طوال شم ل دنصورنعو دوعررب دلقمهدمر همام" ع ورو

 ید هاب دمنشآ اروشاع دنن لیقهروب .دلتمهداک ارلزدناعرز ملم یلوا صالخ ندقشع

 ند هلولمق هدم رعو راب دید هیا ده هلغخاوا ج هبا شامو هل رکو و هلةنو دمو دوو هبرآو یادغب رايد

 رتفوکر تا ردماعط یراکدید ی با شواج امانقم النمهروم د هنهداب ناليچتا قلشوقو هنسوتدوا قاشونذکردذوخام ۱

 ارونو چ یا دمو زاهر هصاربو شو لر کو كج مو دوو رو یا یاد غدو اغ عوپصز راسمومو قرت وتو |

 | ارعا تایی هرکی زولؤا'هدوچبا شام هکر دب ادای لز حقه لزف رم مقه ردیسآ اروشاعهدندنع راضعدو |
 ,ندندیکم 3 اس رده در درک ده وتعم حمل وا فأب ردلب+هیب اکو شاز رو ةط نا هدیابح ادکرد دهد دګ+و مملصتم

 تابا لاوتب بؤر ونمو نهرا نمناک درمضاغب ی £ ندندساک ن اکم رولک جا. لعفو لعاف مماوردردصممسا

 ردهتسانعمالنوراز او خر هلناخ نوکسو واک مش تکا کم ر دراج ی دواکمهلناواورد هما رلانعمقمز اقوم رایو
 رونیدس دل ةر هدمب رع ردنا ناف رار بق لات کیت هدنزو هن چرا ابار خف ھت هنرکم ردقماورد مان نیطیدکم|

 هلاکت مارک اب ذاکر مک نیم سم ردە تانغ م كايا لورد هد غل دنزانودیز هدننزون واو  نتیرکم| ۱

 ردتلا ی راک دند یکم هغی روگندننال [ههلوج لوکمو وکم زددروق ی اکیا لول ذاکر لکم روند |

 یکم ر يرک !فوبق نلویرغ وطهرلوت !وریو لایا ضارعاو لور كود ند دیکر درمضاج یه ند ند ویک تک ۹

 زبخ اتو«اطباو قلا ن نډ درکتیکب دیک هلو القهل اول یرکا او همزدنود یعد ارد ایمان باد تونه ۱

 کم ردهدنړک د هرونیکم م میم فان بان روید صم هدم رج زدهنسانعمیمروصو كما ناد کس ندنکم زدةتشساتعف |

 هجنورون 1 دهناوحهرانووهداسیهدننزوب رابي ا رار E OEY رب جه د قد رص قیر و :ردیلمهم تسکش

 هکر دار ەق 74 لوا او ردهنسانعمنیو رم دک هج ووتم همه لات بارو” روس دود هناط هد ول ]و عمو

 نت اهن تن هنسنزپ هد دزو ساطق مات مری رگ نیدوز نیخیسرو تورط مه دین :رعرارونلاوقراناب زعورا دنهرکا |
 لانه دو مو کو جاهدرادب ز ذو مد رالول کروم دودهب هقنالژاورو و داصقتاهدنب رعردهتسانعم لع اتلط |
 ۱ هدنروناهرپ :نارکم يک ینکرکو ئچ >ازنو یارو د هده هنسک نادیافیتنو ذهن زوبورونلواذخی اأ

 ند 1 مکره شادزفیریکربهةنززفا دراو منع رهتربهدن آ رو دنارکم ید رهسر دالورپ هدننمزناژیا

 لید تانک نوزاص نورو نب زغا هنا ث2 هنس رب قیسوذیاغارفتیلا بواوا ضزاعنابشغ تنلا هارو

 ساکم یکم شا هصادناب هدیزپکلوا تیشکوبهکی داوا مولعم نپیباب «نفبواکنایشع ینداک !هدنشعاس |
 یپ اکو تغل شدهدحو تغ باب هکردهدنجمر مس لصتم هب یمرآف فلک ناب ی اس ینکیآیرکچ یاد دلزار د هکر دهسا تخف
 نون, د هذ اع امر هدنشغلږ نزاو دزور ر دیا ت ماف ا٥ دمور رغ لد اوس شه نقاعوارب ندماشجا نم رداع ا

 هال دناش ییهاکو نبا دانوم اةن نطو ك هطخ او زدهدنعومالاهدم ر ع نداددتینامادا ہر زو 1 ارك ۱

 اردک روارک سکہ رده اک ندقاوا دتناک حام کروا ڭا I يمس 1

 | | نام یو ؛رکدرو" .دهدزوقم سن اناواربع لول هلخاکمهنکوروش ده هخدرو خر ذاکمخخ لکم زا وط تنسااد |

 | خاک حالم مرد هلن د هدر د دهخو و دعم مملو ا بارد زده ید اکوتغاز وقطرووا هدن هدنانخوآ هکر دهدنحهز مملصتسمالاا

 12 دو تاشوردت ارت" ەش هنافوحوردرومشمهاانشالم اولیه آر نوار دز دو

 ۱ بعت لد :نلجوکو لد هکر دیس هرات كىنۆك نالوا ةد از افوهلاز حل :هرالم ردن: اس یرلکدند یدژ 

 | یالم زده لس قاض كمك اسو رب مت لودر اس ی تدندنال نالم وذتغل هد هلسرافیاززونل لا 6
a aaیوم و سوم سر سو و و سورس سمی سس ی  

i 



 | قشههداغو ناولاردرج قیهامهدندنعراضبراررونک ندنراغاطن اشاکر واوا بیرقهب و
 ۱ هدرکرت زارید قد نر ميکو ینایاس كنس راردبالم اف هن ذخانولو تودیرا هلکتوب ی هشبش نارکه ششرزاوا شوک
 نالب نیوهدزک اش هرکصندکداریو نزا لداتسا هکرد هنادرک اشهدننزو اوری ایعمراردیاریعت یعاب هح ضدك
 د ردرا ع طيز قصالم هنیمزر دیففحم غیم غمرد هد وود EI بابر ولار بعت كلب نشود

 یا رومدهدیانو سطانغمردهنسانعمیالغمنانلوارک دحالغمرونس دیاضهدس رعروتلوابعتنامطروکو

 ندنرلامتنا نارد شنوا لمدن "اهل غلوا یسهصاح دید ندحهد رک فور عمه | سطانةمالاحرد هتشانعم ش اط

 ثزوسیهلتفاحم توق یییلعت هندرکردیعو هاس ماو فاصو یدروحال لضفا رداروهط ندنزلابرذدنهو

 رولو الت 7 E روس لر کو وو قاسم مه یس ماچ ەبىن هسا رعآ لبو لصافمع» دوو س رةنو افو

 د٥ دنرک د موحد میم تالاب بارو” داک ترش اراي واراد اش داما اتم دف فال دی شو رخ ست و

 رد كلما رک كنا ناور دادا تدالورب هدناجابزذ [ ee :تاعنم زد دانم یز شد وضوح غم

 هبنانجمهدننزو غم هدکخمرون دوش اس او موسرویادآ لراس ر شی ا هصرصخک ءاه هدننزو هناکود هناخم

 لر لغم رد کص ص ندنظهلزدنقفو تسءابو لغم هژنرع ض زدند لغم رود ەدە یموج# ةدکشت ارل رد

 لاتفو مر فو رراوج تیک رجلا دعن رد کد »ور وصردنفو ردن امای مود ی راکد ددلوغع الاح ندننهقناط

 اب

 نانیاسداهصاحو رد هنساتعم رول یر قلم هللادو نون نوکسویغمضدنقم دانخم رلد دلب اقالطا هر رها دم

 قسشراف هنسنرهو روس ددودعهدمس رع رولو اري عتب هکرونید هی یرمول چوک نالوا ثداح هددس یس ا

 .دودغهدمس دم رغردیممو جوک یرلکدیدزبهدندنعراضعب رد: نول نان ]وا ریعارواهدنفمرون ددزغمهلوا طاتعو

 ۱ هاو نالمغم رونلوا قالظا هدهنابحلوس رون ده هدقعنالوا اثذداخ مد :دنكناسنا اقلطم هدلوفرو ررون د

 ردهیاک ن دایند هاکسالسعمو + ناتساننالمغم رارد نالبعمارلب رغردرشکه دزادشب ریردج اعا لنکی دفورعم

 دم درک د هونغ سم لوا باب ردا خشم یی کو تفت رده یا کرده دنر ےم لصتمه افنان یزو قطنؤا

 »نازک حرفم ردم دنر یهموعض مم قات تاد :ردهنسانعماو یژناشب سو هدز تک الف هدننزولالخا ال

 نایلشم ردن روا یفقس سه ع ینرب ها همم هکر سسرتفم رولا کند رک اوکو زد دنارنج مارک نکئالم

 ۱ هنسانعم یل ودر وتو یماو حالف هد رع لغمرولوا غم مجبور دیدآ قاجزبهدنادخرسنازغ تمالوهدننزو ناس اقم

 ردهدنرک دهحو تقم ق صوو وهم ہن یت ەر کو

TENEYحاج الاحو رد ماقم یجدلسفرام لمالسلاهلع مهارب ترس الصم ماقم زدن انج تاقط ناوضر  

 مالسلاهیلع مهارب| ترف اکر دش اطرب زا ازار داض فاتر ف عا هل دات الصت هکم هاربا ماقم لص ارد هاک-تراز

 هجشاربا هک شکم :راکشهسدالمع»ءایدر وص یلیععاو یدراو هن قا كل دعچ-|یداکه هکمنولا ندا ندهراسن نوکرب

 شئراذسود سرد شکد یتکسشیا كوا هنا مالس ل ندنهدکدلک كحوز کی دید ميهاربا تربضح یداعلوا تفایض

 فدا مكر دنلیععماتعاسلوایدردشت یم اکل عارب انواع یداکهوالععسا ندنآ ید تکنو روو دو یدلنا

 | هنکمرارکت رک دفمرم السلا ہیلع میهارپایدتنای وزن یتسی غریو یدلبا ییلطتفولاخ لوا ودنا

 | تدنا یدلیا مارک اورق و همالسلاهءلع ۳۹ او یدندیدتکه راک شیدزوص هننواخ یدالو یلیعجماه یدلک

 ۱ ی یشابنورووا هس را نیز راک, شب ن دلا یدید عانارط یکح اصو ابو یکشابزسشلک ندلو یدمانواخ

 | ید هجوفهناج کج دفکم هر هدعبردکز که سلوا شاط یی نی هبعکب وقیچ هنردزوا مهار ۳۹ رکصیداقد اب

 || لوانلنید میهارباماقمالاح یدیواوید روکا راد ید لعهارباهدشاطو یدربوربخ ارام هد کد لک یععسا

 | یر نوک اط من هوک نشر ریدقلالک یلعردملانود ضعتلا دنخر دما تون ون ملکی مودم نشاط

 [سوقلیف یردب دلردنکساردرهشرب هدّنزوهنودرک همودعم ردم نزواوءاسنرار د چد ك :ودلاسا زدن مخ

 اودی دقمان "1 کتزاهدنصز اه اوتو رزید ردهبارخ الاحو هدتنسهبلف هدناب |عور :یرهشولردهاکستخ هاش

 1 | بزم نان نکدوصقم رد هنمانعم خوجا یحآوردمتامن لنءزاضع یزاکدیذربصهدننزوربص رقم ردشلروکوود

 اد دیجمازاردرامخهدنات رس ەد زوار ولذا انولقم انولقم نامزلاضارقنایلامالسا او ةولصلا هملعنامز زرخ آریمغس نابلاع

 داشرلاتخهدس رع ریه ردنادنبس یک سا هدین مس هلا هش شم یا ات یا فو مال تک تام القم

 رذاواح ع ونریوراړو نالو یرادایصریزنخ ابرثک ا دکردن نعد ل اتحهضارقم ردهدنزک د هروسکم مفا بان رود
 | ندرة ردەدبر د دهموحضم ميمتلات باب رثزک و دولتط هلن :رزوا» هرکصندقد ر ازق ەد غاز ناک یراو صقم یر

a me ecer 



 نک تهر دصلاخ لسمدا يم هکردهنسانعم کسم كن وکهلفاع کوز اق رد یک كسم هنن»د یر هنادوقرو رد امن |
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 هرات یوکشمو وک« ردهنسانعمقدنخوروئ>و دذناش سدعت هدنراکوضابرثک اردشوق زب هناشههکلکک"

 نیزشردوجما یکشوکدوب روم شمر لزب ور ورستو روت دهد هنس هنا ولخو هنس هطوا صاش راه اش دادورد هنسانعم
 نولو :تیستیاب نم ۳ وها هحعادو ابو روس دهدهغادراحو شوک. اط دز ییا زدی تمصصهدن ھا

 لاخ كىو نخ ەج نکو ها کت روشلوالامعتسا هنشانعمهایسازام رون ده هنسندول آ كشمانادنک ا

 كم ندنهذد هرکصتدکدلبا | شانر ده اک دان بارش 2 ماتخنکشم رو د ید وج نکشسر دهن کن دشهاست

 رارروشپ هد طار کشو هلنالاب رداولح كسمرپ تننکشم ردنابوخناک م نانسنکشم زولوا ناف یسهحاز |

 ر ردوا قالطا هدهب نوک فازو هن رلجرب هلمط لرل وخاراخم ردکعد هاسهالک هلک نکشمو هالک کشم

 هقوح قدمردلک یزاکدیدی کن اوو یک رصماکردرادافو لک اداقونیکتم ردهیاکندضرا هک ترم یک

 رد نانلوا زمعت قخرو یمن و نیشخف جشم سم یداوایمسم لء-او ل غرا هار تیطو نوروس ||

 رداکد نکل د چد یون خم قو نعش مط یشهرد لسان مق نکشفو تنش راربددارکو دالکر اب داغه

 نار لا نوآ رداد کم هدتعقنم ردعو شن الجز ارد ید هقنردهلغرن هییسهغحرول ندنعو نامل

 و وس ھ بیر باکو تغل ش ردە دات ب ییاهک او ده ین ۱

 تكتم قو قرفه هلن م هدا ل حاس اصوصخو e EERE دهروسکم ممقات بآب
 هننرادرصم یرصم یربصم هلدسح ین داوا حوز ام ردنمدآ دنس هات ,اهازرصم دانا مش لود ۱

 یحدنوا هلوا شبا هدرضمزاند هکر دهزمن لوار ام یرصم روئلواقالطاهدهنر رکش تاسو قاب رتو قو لةو ر دنو دما

a a a |میم لوا ناب ررا شدید د اکو تغل ح وانژاهدنابحوا هکر  EE 

 لدکترده اکن دانند لدکتق قوشسعم ودك وک نس د تلعت ہد ہک ت هکر دعا تلعملا هبصح هد زو دعس دعم :

 ةرومعم ردك درو هاك التي ىن یایو زد هننانعم یلراناناغ يزل رد رند سر جد لد ك شو ل دکتس یادم | ۱

 ردرادمان ریما رب :ندن وع قام رک کردم دناز نم نعم هدناز نعم هدناز نعم راربد ردنساس ٹنل نور عر دن ریهتزارمش تداوم | :

 لکات رک ن درک لس هدعم روس ده هنسک نطملادمعوی صد ؛ جو لوک اراب راباهدعم ردهدنرک دهروسکمیمفاث بای | 1

 هراک ندنعاعش * لةداص حصو لکی راصو ق یاربد شمرراصل انار رات حرز ر هر ده کن دق مرد لوط ی هد ھم هل[ | :

 ردهدنزک د هموم مثلا بارو تیم هلن تراز اقعمرددب کند هنهکن وکهیلاعرهرولوا
 ع pA سا E a NE عمر |

 ھهم ناخ ناني زك نوار ووا قالطا ب هتک یو ی او ال تنضوز خو شاواوآ ٌ

 ۱ عوكل ردم رده درک د هح وتم یم لواباب رده د اکو تل تردزووا هدابجوآ کرد هدنهر جم لصتم/

 ۱ راتیناس هبا دیار :EI رو٣ رد ږې هدس رع ردهنسانعقمریاو رو دەدەر وعو هر ر ومقنیردور دهنسانعم ا

 أبعتزلک هنعو" یدتهرولو) یدنهو یدادغد ردعون ییارلریدیریلا نامر لا ل ظا هد رعرو د ةنکوک ك نخاتا ۰

 1 دسحو ندنسز الاخ ردم اعم رەد و روق> هدنرولاله دلاغم ردعفات هر اضعا ققنحویدرف رازدنا ۱

 ريع بهت جاهو ۳ هدنزو دعودخم دغم رودرا نهرا لاغم رد هنسانعم تاطالاغم .تاط ١ 3123ام ند هناك ندیسدآ |

 دورعم ردسعو رخص لر اتمهدن دنعرا فءبو ناق دا دخم هد دنعراضعبوو دی "ملا حاق هډ رعردهوسناثلوا |

 نادك مری عا دص هسا لدا هل مالک ترک داب مس 7 ندزیزغم روس دهنعو زی فصلر اتم هدنتفلیربزبهدننزودود مه | : ۱

 لاب هرکصن دکد لیا جزو یس یک کز کن رازغم یتتسف ماچو یتسفز ق دنفومددوز و سرار ید یساولح ال هدرار ابد ۱ [| مر هدنزونوزف نیزه زرعه ردها ندقدراو اک ندرکرس ردزعمرد همان دک, | تمص ندرت زغمرد ناک | ۱

 ۰ یزواجاغاو یازوح رد هنسانعمزواو او رد نسانعم نسو غامدهدننزو هنیضک هن زعم هزعم راردیا حط هلارک ؟یابوا ۱

 : ٍعل جالو روقح خەردبک ح ندحال نا خهدشزو حاوک حالغم ردهنسانعممونو و هوا هدنزز لقع لغم لتس یک 7

 1 ند هح ورن ڪڪ راب دلیا قالطا هن روق كنولوا یراک دید ها 1 زوج هرو ت لراقح وچ هل غلوا هنسانمنولواو /
 تروا لغم )غم ردر یے ولداو ةدوا ەد نرو هاك اک لغم لغمردهنسانعمحالغما الغم الغم زارا: اوچ ەر وت ل دا بوزو |
 ۱ غول هدنرواجسهم اسنغم رود هنسذیلت ناخحنداب هدننغلرب ر لها هدبزو هموظتم همومغم رد هنسانعم | #
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 ۱ ٌزداویرت هدمتسوم ۵ . فوکشمز دیدآ اون هد ق سۇ مووت دهن هاتولخوهنسمطوا سان نط السورد هنسانعم ||

 | حد ةه کشم زد ةنساتعم ه رفلح وکومولط لج وکه دزو هی هلا وچ یاز هزیکشم روی اد ده یکم

rرع زد هوم فوزهم هكر د هنسانعمولآ درز هد نمل دنزابودنز هل و نیش نوک | ات و  DIUروس  

 ردروه شم هلجد كنكشمردەنسانعم یارو دود, یسک لوبو رد هلغنانلوا ربع ی ج رول هد نرو لند نشم

 یم ند ند نشهد نرو نیغ بشم ردهنسانهم نرمی ونک نو ءوریعاب نویفهدنتخلدنزابو دنزهدننزوایشا ایم اسم

 رهمو ندناج-آ اند ةع شمر دهن رلانعمشاعتراو مرت دو قاوا روضح» ناشی دوم هر نیز ی خرد ما

 ردفورعف رطعةل شن وک کد هروبتکم کم میا ب باب رو دج د اع هشم رولو اه اک ن دن احر

Eرز دنا ټکر هلن اب رطع ضعد هکر در هبح وبشوخ نادك شم رو )بت مرد رعردهکدوک ك نر ۳  

gندنا از وزا نالوا یر دیرابو زارا غد هم رللودو هن رانو رزق لوک ت ودك | یکے بسن  ES 

 هدینانوو فوک ءدناسارخویرب هندوب هد سر ارایدیدر دن ولهچ راضعبو یطراضعد یغلول شش دما دمار ظنا | ند

 فن رک رلضعب زړ ذو ر عمها حیشمارطکسمءابطالانیب ردیدآ تا یراکدید یزورا غاط هد نا

 ردکشس سنحرب نون نو کسو ناش تف خشم جنم رولوا ضا .رولک نددیرکه سواید مورالاجرارپ درشم طکشمبودنا

 لات :رهز ی -وایعد رب ودول اوک ی راز زوکو لشيیدنکر رب دزاوا هکنوییبول هذ ےک ت رو:لترودبولوام نعت تا ددو ود

 هدر زو تشد : تشم ردە اکی د ندنامآ اردةر حو نادرو ع هعاق ل ہشم ردهدنرک ذهمو طم مثلا بابرولوا

 نادنیشمو رد هنانعم لیلق تعاجوردکچد ج وآرب یشمرولوا هنس انعم ج وآاز اورد هن نانه تاعووترمو

 ردهب اک ت درادخو مال ات n ابنیفیوت ددعسهدیرعردیها لو ؟یرلکدیدقالپ وطورولکر دصم مسا

 FE و دهشاطل او ہن لواوروز دهنشاطنامصهد زولساديم لنساتشمز ودلواقالطاهنسهفداطتبرب شد او

 رد دسر كن هم رغروما نالوارمندمهریورب وزمن هکر e وطتو شیب الا |

 ۳۷ ندنعاوناویدیارزو بوزودراتزوص نوک انوکبووطهدنلا اغ اد ی دیانوتلا لاق مزو یکدم الم یر وم

 هرمه رازبدراطسمماشلهاو زرداری یت یدوهح بارش هد نح الط صا اقص بابرارو ت دەدەشا ارش مروآ شوسب

 :[یرلکد اربعه دنر لرلر کلو ددنر تشم رده اکندن اسناو او نداندوندنیمز لات تتم رعنا یفذج

 كن ان یراکدیدهبالوق دلار ضو ر تشم RE ام هدنر تشم هدنر تشم راررمص بو زا رو هتسارک لکن ||

 صرف قه ردو یهحو كي هست هاب اور تشمردناهامس هسنلاحهس .زوكمدارب رب رد فا كنعاونا ردیعونءایس

 لا حب رده ام ندعلاج هدننزونتسک یم ETP YEN و و یالطهننلع

 رد ېک نب ت هبات شم ردهنسانعمیارحو دود يح یسک لوبهدنزو نسړپ ننتشمللسو لمروسو نوا

 قکرپ وتشم رای داوا یعسم هل اوب هب راغ !تاکسترا یشانندح امتحاا اشک | یلعفو ردکع دحاتحو سافمراط ىلا

 هداهبهنسن جوارو رو د هتل کر کد ایبعت هدنر اه کارد ذب روت شب هرآوتضردکح یرزحرفربدنتزو

 یاه هتشم رازد هده هغ تم در وراب دید هراوتشم کو هنرک !هتسدر راضمدور د کی عندهراو هبا تشمرون د

 نی یجچوب او یارسوهنغفو ط حالح یک, یراهض رةق اور خرو .ده هن سذ نگو ط بوشپا لاح و لا هصیصخت

 ندتعاجرصتخو ند هنسن لیلقوزآ اوردساخررح ٌلراب سنجرب هد زو یشکی سمر دین اکو قالطاهد هنس هش حقا

 دود ص .داز ی شمرولوا ه اک ندلیلق تعاجو نداد لاح تشمردهنسانعمش Fh شن یشمرواوا هب اک

 ةد اط راه یاب اک نددز اس عیب مان ندیک اوکر ارش ارش تم رده کند بن لیلتو مقسو فاخر

 | او رد موس سمو درد چاول ع ور هدیرکناهح لانه ف هد زو ة نهرب , هنحتم رد هباک ندنسزُ وندنابسنا

 | یرلکدیداولقب ور درولو دمو درب د یخ د وبر و هکر داول عوفرب هبا ةانشم ی اته رت نونو حوتفم یم ہدراباک
 ۳ هعرسور دو نع+زمس قح ناد عم ردحور شما یماولح هد.قع هلتعفاوم هلو | کس هر کس :رذر ورداولح

 ردرظن دس ریمیدنلوارمسغت هلیج اعاد وعو ردح اعاتوکس اطلس هک لشمدس عد دہ شم ردهبکندم راس

 ناس .هلاوراس قو ردشوة هام زاوا سو خرب مدکتمردهنسانعم ها کشم نانوارک ذهدناپ ذهروسکم هنا کم

 ولو ات راطع هک تاصوش ناشورفکم رو د دوش هل رغردک وک یر اکدید قالب وط نيمز اشم رر دیا

 هس ار ندنزغا رذبا ماکتتاکرد هنسکل وا عاقز ناشف شم روو یاد هنسک یحاصهنسح قالخ او

 کوک ناتوان جدا, لو ریز ستم كبثمهنا مغصت فاك ك کشم نوسلوا ىزا ج نوساوا یتیقح هلوارمشن
 أ یراک رد قوالتیم یاب كجیج ردا ن نت درد یر کي ندشاحلا دن راب هدرو یلاسکشخاکسشمرون د |
 ا
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 هلمال همل لوق شمر دتراسا هس راف رشا فر ط تاولصاا لضفاهبلع زاد و وا رحم تادا سلاد یس ناتج ز رو ا 8

 ردك تمرد ەتناتغن خولطژ هنر ههدنزو كەش كسم 1 3 ردا ىتەدلاو نبات لرو ې شم ىشاغ مان ىماو هدو ەن ۆ ۱ ۱

 ندندرکشدهلدشرسک رکشم ردیاهزانهر ابو مکه سزوآون هدر د تشد هب روو مواطود کوب نحوکرب هللاد ت ٌ

 ردهنسانعم هداسارحو یارحو دود تل .سراف فاك مضو نیت وکش هگتشم زده ات هلناد نق همالوآ ا

 ویر

 چ
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 هدولط درک زرار انکو رکنا یواورد هل مت قرپهشهدنزوولم وكس زد هتان وا

 لمه«لوکش کور دانس انعم هنیکشمو هک هعب ر روس د هر هب رد : لو کو مولط هاسوکه دنززلوکتک نوک ۱ 1 ٍ

 ه درو هونعم هوك لم ردهقسانعم انعم لوکتس لوک روس دەب نالوا لنکس یعاناریو كارت هدس رعورولوایداتو | ۱ ۰

1¥ 

 نالکهنزو هرکصتد ها ذات هشنش هکردهتنکم |! فک دانو لذا اشوان يانو انوتصسم رد مافن

 رداد نم یعضاسروش دجاج زا ءاموریرا او دهد رعرونلوابعت فوصهجرصهدیکرتز دک ویک کهشیش هوش ۱

 ندرف حر: ه رسم ردهنسانعمهمورو نوسفاواعدهدنزودوصقم دور مر د هنشنانعم هګیو زو هاذا ورب :طفبط

 روس د کمدی برمسو یورر دنکهدیسر افرارب دزقاس هک رتردیمما کطضمهدیسوز هل ءۇ نونو اط ینط سم رده

 اچ امر متال درو بش اف ےج ر وند هت رل هلو مم تا یراکداباریمعتقمی زارا در اق هدب واخد كنحاعس |

 ك رحو کل هو د نیوکه دکر تر دفورعم هلعماوءابطالا نم ردنعا لی و طدنوارز هدنتخل سا دنا هدر و راکه زره

 ااو مدنسم ردهاک ندید ندرف ناک دونا دیش رابتخا ید هرو متم مو نار ةو رار دیابت

 هروسکم مفا ب باب رده و فور عمر دهر هر هکر دیس قر خش نانو لات یاب عضو نور سکو ادم نو دنشه

 خفو نیسنوکس چ سان یا نیز حولا روتا دهرخا ندان دعم مک ش هردهدنرک د

 لنحاعسم نحاعسم ارزاق زاواهرزوالوصای ؟رومنط یان هب راز غ آرا هتسک نم عروس دهنسهرومنطزغآ ده لفاک

 ردد-فم هر رصات ارم يوس نت د هنشاط کنان هلو نو کسو نسرقف نسم نسم ردهنسانعم كح اجبم م وة رع

 هدر وص قدصو هراقهانم نالوا قفاوم هنسهرشطیسب رګاازا چر د کم د را اردا لز دلاب ن وتلا دو دنارر یامسم ِ
 اتم زعو تکرح .دکرون دهعذام لوا سم ردهدنرک ذدموجصم ميس ثلان ب باب ر وتلواقالطا هره دعو نالد ځو مص م

 هیت حد د

 ۱ وار وادار نا لاطو ناکام اوا الاونارعاسمردمب رقهنسانعم ننمحو ورشم هد هح و تهد هلوا هار کش

 ود دن _سانعم شال طو تداکس ها هات یاو نسنوکس تسم یاب نوسلوا ىزا نوسلوا یسقحردهنسکولخ» ۱

 جاسم زن اتعضز ناو هصغو خور دمضق كنو یردولرارب د دعس هدر رع رو د هکو کن ا اوارسعتقالد و طو ۱

 نددنملا تسم رسم یدناوارک د کردا دان شمو ردهنانعم لأتمو نوزعو نك چە زلنزو تسمه

 ردهنسانعماذاوروح هلا خف هتسم رد هنسانعم کاشو لاشتمو یداتمورد هتسانعمنوزغو لان غو ل اتمر دکمه

 هدهنسهمعط شوفورار د دعس هد. ر عروس د هک ک نانلوارمبعت قالد وطو رد هنسانعم تنو در دز هصغو ےغو

 رذیدآ عضومریهدن اتش دنهل + حقو مر چت یدید زدس رعهدانعمول رلضعت روناوارینعت كن هکحکح روس دا

 نورد نا هدناحوا کرده ملصتم هر ھھم نیشناس یتسبنوآ ردهاک ندهتستاهدب اع سدسمآ ۱

 نالساب ۵ ندان کر دهتسانعم هننکتآ هد دزو شاشز شام ردهدن کز ەخ وتفم مس لوا بان زدم هاو تل |
 هرب یسمول یهو زعل مضورد هند انعمل وتو كم هشیاندشاش ر ر و ۸م ندندشاشوردهددقع

 رووا لو استر دک کی مود ناناوارتتمت کیر ق در کرد هنس اتم فور ضخور دهن رات« تعیبطو نفنوروت دا

GEN۱ مات هناکسهدنسنحاول نر ءور ده انعمظ لغو یریاو ن لاو ر د هنسانعم تیعجو ترثکو هبل غ هد رو نشد  

 هعضاولات یصصترب ندجراتالتنروس دهغع اض ةر هلت عدصو رکم هل :ش نوکس هتشم هتتسردیدآه رر هد * رو هب ره

 شزروویشمهدزو حس خف ھم راز دنا عن ه ەدابزندنرکد لام لا هدر روا تام یس دنکب بو دنا ل ام تحناص ۱
 ندند شکم “هلا چه ی اخت وکس ژنیشخف حتما ن و ساوا تدار ا اکو تد رکو دهنسانعم ناتذاوآ

 كلحهرد نوط نوکو شازا خاص رزلازهداشک ی رشم رد هنسانعم قعافو لج روس ند شر درام ٠

 هر هدننغل دنزاو دز هد زو نکس ولی ننورمشمردو ايز هدسریندرزلات هی رز لازرونلوا یر ةد زا

 قیک هل عشمردنادف ایت درلنو میص هل ءمو رور ع تش زد هن اک ندناتف قرون ردهنس اعم ندرخنوآ

 لادا غتمو یل زون ندنکشردرمضاح ی ند ند دک نک دمر دتغل هد هلو لدن نیش ورو دقد د قب طلا عاطتهدب رع

 رد ید قوکشم رخ دهم درز هلا رکشعورب هدنزو هفورعم هفوکشم روش 3 هر هاب رد : كك

 a عبد هل ات یاب هولا ردهنسانهم ىلا تەنھو قروه : ندنهوکش ردز ضا زن ند ندان شۆک
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 ندیّح زداوعفم ما ندهداب
 یدنلواناسهدنسهدام رکدوربخ رود هدهشولوا توطروطویددلوارک ذ کد دس انفم دانه هدنزوهدىدن |[

9 - a 
 هد هرز دصههدس رعردهنسانعمقمروصو ما هکر دنفدا صوهدننزو ندمکم

 یهنهادمودمآش وخ یوکحاع رده اکندهعرارصانع نارهوکح ام ردهدنرک دهروسکم ممقاث باب

 لات نادرو د نازی مەد رع دکر د هنسانعموزارت هدنتغلدنز ابو دنز هدنزو ان اد رون د اوهرّکتمو یلسدسو

 ردهنسک یلشیا شوا لآ زنا هکر دهنسانعم ریجاو ا زید زم رو واریت باولو رسا هک نو ساوا هدنلداقم ||
 رد بم بادر یراحهدٌعلس هک ناک شداد نادنددم روس دید رب هد نهو هرب د لح روناوارتعنداغراورهشر

 درک اش هد روروررب رود ره ردنرابع نده رص یراکد الدا ماعا هرکصت دم اعطاو تفاض بارق كعدح ایام

 تسکیژوخاو یوندهکردهنسک لوا ناوددرودزمو ودرود نح رولکه نسانعم ی ارکود اعراو ییشناوردهنسانعم

 نطالس ناولدوروتاوا ریعت ةرخالاواشندلارمسخ هد رع رارب د ید خزود شک مزمهاک هلو | هرې یو یراع نداعو

 مضو از خف وکه ردهنسانعم ری دنعهدنزو هرهم ر هد هر دود عج ناولد هدارایانعم روت دەدەن رالماع

 هکردقاص مو هلول نالوا هدير هنر ود ماجو همچو ناورداشهدننزو لم کم لمم رد ماعط ع ورب هلا هدد شم فاک

 یازناس ینچزانوا ردهتسانعم یحورول هثسانطهدس رع ږلچهواز دیدشتو روذل [تشدنآو رول, اوص ناد آ

 یلمهمزک رم ردهدنرک دهخوتفمیاز لوا بار داس٥ غل ترود نوا هدب حوا هکر د هد نسر ےم لصتم هب یسرآق

 ناورشون هد نزول نمل دم ی دنلوارک ذ هکردهنسانعم ناهد نه ناف دژ مر دکع د یرکوب یرک ار دژ مڑ کر دف درو

 یطخ یعف كتلو یرامتخا لعفلروو مد تاظورو ردندآ هنسکر شابا توساعتا هدن رصعدانق یردنآ]

 عوجرذلالحهدیز یسهحوز لورعوهورمع ىس هحوزٌلل دز ردحا ماشا هلو یح سرت شد 1نماوردنقافتاو ۱

 .یواتسم سان لج زدقو فرصت هدهسکهصوضحردهدکآرب سکر هی عد ردهرزوا تاواسمیلاوح او لاوما ن ةلخ
 نوشلوا در هسایابلط یسررب كس هحوزندهنسک یحاصهددعتم حاوزا ت واک هسک د ر رنو ردرلکرتشمو ||

 تسانرفک | به ذمو یدیا هدنعزر دمز الامر وکنب رامزاولو تامهمبوب | غب رد نب رللامندارقفسزامنغاو
 هننعیط یدکنا هلغلوا هنسک تسودنزرب هاشداخ موق رعیدلؤا عنات هسکقوح یف هلکلک یفاومهنحاع ||

 هدکدک هنلا ناورشو ىلغوا تنطلنهتشر کاو ید رو خاو ر هتس بودن یددصت ینو ندنکد داکسانم

 هازوه یازنوکسو میم مض یغلو نلوم ءالضفلا دوم یدل ارم دت خةم عطه لء امتار دق كم ناسکسیروفسم
 هدرم ردهنسانعم نو امو ثنو رخو رو ده هندڏ روفنمو جیو شوخ انه دزو كند كرم شابا طط

 عجدلسراف فاکواز خف ناک ر مر درو شمل چت هدرم رد هدنرک دهروسکم مم یا بابرد هتسانعمه دنع مود ص

 ك
— 

 او هزاواو رونلدروق بولوا نفعتم ټا یتیدنو ردکنس ع ونرباررکم زمزم روناوا لا معتسا ددر غمو د هرم | |
 ردیجسا كاج مھ ندتاب وبحوز وا د سرش هد رعرول د هشالت قاب هدنخاکهلاوا اد مواز مضورم ر ول دهد هنکتتس

 | هموخضم ےمٹلا باب رونلواریبعت كيرکهکیلبق یتا ةو کی عب ےشج تالب ی دوم هل از خف هرم رون .دسدعهدعرع |[

 | و نلقار بعت نامطروکو سیس ردر اه سام هنمز هکرد هنسانهدخیمو رد هنسانعمناک موك یرک مرد هدنرک د
 | روشلوا مسعتقلتشم رو دید هاب هدزدو ردهنسانعم ترادنوهدژمهدنزوقاد هتکترلسراو فاک ناک د زم ۱

 ۱ | میس ناب ید رد سه مقام مرد همان حرتمو وا لاد تم
ملوا بان ر دانم ی اکو تغلزوتواهدناب ج وا کرد ہد نجر ےم لصتم

 ۱ لواهدنروسد سہ رد ەدنرک دهحوتفمم

 ]| د ايلف ارد تقم هتع زعهررب نوجا عتامزب رد هنس انعم ولغد تانا سما هلوا لکشمیتاتروقندن اکر وند هنغان قانا ||

 | دیسورپ زعوراب دن اعسفت هفا ق سو طو اق نالدروا هنغ ارام رحم نظف سمو شارا درون اوا قالطآ هم هنسک

 | اب هدنزودٌب نقش د ترین ردهش رلاتعم كل هناوندو كم ر وسل او قعشیاه هنسن زب هد رع رفت اس ولا

 ۱ یی هدنباغ ی یمعط ردهاکرب وشوخ هدنزوراتسدر اتسم نوساوا یزاخنوساوا قسشخرون ده هنسک و لغد

 | بلبل ورسم ردنامن یرلکد ید نماد ٥ دیکر رار دیار ت لا یتن فا قامو یرادح اصتادرةمرارادیخ درب ورهرولوا

فان هد اغالط ةن راتلغ صرب ق یہ بردان ی راک ددی وزر هکر دالاماخ مساهدنزو
 هراتحارح شم ورودها ل عو ع

 فرت عمو زقمو راریدوتسم وتسخر دهندانعمضرا تارمشحو ماوه کرد عدا وسخ لات مض وتسم وددیفم

aT NASERب طبادانعو جندنه وتس ردرمدأح ییهن ند 3 اهوى اهروهظ وای مَ ونيس ر سس ڪڪ  

 انعم

ey 

 ۶ بس FPF ن



 i ور یوم روش رو
۸ 

 چور

 ےک وش وا حوا یھ وو

 ,e دا ص ەد ر ۶و رر كورا هنمانمو هنمءزص و واو ی وچ هرشط هلا هېچم لاد وب مد هرول ص 1

DRE ٤ ۱ا رونلوارببعت خار کرد هنسانعم نا دغارسهدننزو رک |  
 | ون هناح هدشنزو تونم هلیسراف فاک ت کنم ردم رعم جیره زوم .دهنح اعامدان آلفا واز نزوکس 2م دل رم ردتخ) 8 0 ۱

 وکنرمرواک لعاف ممم هاندند عوروس د هغدر كح ها اوصهدنزوهدنور هدن نخ ردقد نم کاتی 1 ٠
 هد لس رعو رد یطام لءفند ندیم هدنزودیکم دیرع دیره روندهروناج ناناوارممءتش ک,دنزووطسرا سر اف فک |

EO OEY a ۴ 

 رد شود ۳ | هک سوق ئاھ تا برتشوک عمه رد ها ندنشوق یطوط انآد غم ردمن ارضح م ارک کال | ۱

 رخ 1ندرابدرپ هلولعت هکر درب همان غره همانخر نوساوامولننمنو-لوا روشنمردمالکو زوسقلطم باغ | ۱

 سالن فاو یقاطیشهقئاط یسلنارادعت مرو لوا هب اک ن دشت آ ۳ هلو بسو نر فتو

 هدعذومول ردرب "اح ید لجح هاطح ی ابو رده یان لاا تروصنالوا رک ولح هداوقت نالو رد هنعللاهماع |

 اک رونلواربیعت لوس هکر دلش نا ؟ندغامدهلسر اف فاکوارنوکس لر لی ردرظنهددسرخدقامارادنعف | ۱

 ۱ ماندیرانو لاف لزوکر کروا ن یاو مرو لوا هب اک ندقلواراسمرشو لیحور دمی اک ن دقوا لئ ان هبصنم کیو قلوت تلود | ۱
 إ ۰
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 حاقت و لا ثمورمنعردهن سنو مشو ی دنا بدہطتو تیطرت امد هکر درفدا موهدننزو حو س ہو ض روم دیرشک آ

 ناتق یادم یرم رار دنا لامع تسا سقق هل لد هنس یداص هدنظعل ضعد هک نر دقو فرحانه د يسر اقارب زای دالدا 1

 هلم ال مضوافرمس کوازنوکس نافاب رع یداب ارو م هد ذسهد ام هماکم ۲ یلیصفتردهناخرتءروکهراضعیوز ان دهد زرع

 هدن ا ءاس . هنقاروا ترمک ك بان نالوا فر اعتم هل عما لسنزحردکع د یلقاریب كس کیا ات هتروفناوذهدننو ||

 الو هننسکب رنآرب ندحراخو راتوط هلملا ی حوا كس ارت یس رتورارروط توربو هشابشابوهزویزون هسک کیا |

۹ 
 اس م

 ردیانعم لوایدوب ناو 2 و صخرهرولوا هک ون دز كل اسر در راش وة نار :قح ندنعو یرذو سورحو اا

 رولوا نازریرک ی مسلح رل هسادا روع هنس موکه غرق و یدانهررید دهد ددد رگ روم . دهنشوف لب ا | نابیلسنخ نم

 |یودقچحسا !دکول ردیادانر :ول دق> قحبولسص [یعاشا یشابندنناد كج غار هضک هکر دیش وق نحل روا بس ختم

 ردرب دارت وکو لباب برط غمر د سورو لب اد  ناوج حص غم ردیاّتف اوهام زورو بش غ نه ررد خد |
 ید

 یدا یکلواورونلوا قالطا ین دو هدناوو راردیا ملعتهدنرارابد قرشر دنیجرکوکن رتوکه مانور دزخآ [ندرادزب ۱

 روس دشافخ ەد رعر دیوه دار هکر دهربیش یسدع عمه لرب دید برطم ع س ہل تد هد رطهنناس تفاضا دانت

 ی تربض> هکر دیو رج زاوا تالیو ی یو دنا دخول ندک دیر دز ءازلوایدعقنخاروس |

 لزهد هغجآ الد هن دعقم نکل بولا تروصر ندا دنشه یوقهسارب وبس | مالسلا هبلعژ اس ىلع

 دره هد دلوا تاع ن در طن یدل | ناربط بولو حور تروصلوا هلایهلااهرزوایلوا یسنلع رها دروس

 تلف عرهردندناسنتنآ یشوق هسار ن دنا نارمطالاحیداد اقلخیدرب نوح قااخ ترضح هن ر ید شود بولوا | |

 رولوا هر اک ندقالواونددصافو رر د جد ناعلسغرم رد یشوةدهده روآ هما عمر درتوبکن رتو کمان راید | ۱

 )رد نوک هل اف یلطمو رو داو یعهنسح لاو ردهنسانعم لاو ما رب هل دمع ےہ ط او غم ردهنسانعم همان ع هو ۱

 هزات نت سد دیراويع ردهنسانعمن حل اف هد ن زو امر او لم او رو د روفصعهدس رعردمشوق هحرسهدننزووکرب

 هدس ز رغردهویمنانلوارمبعتدومراهکر دیش دو ما هدننزودورس دونم دو نمر ددان ل یخکدا ی رکن ندا هدنناوخ |

 لید هاه فاح نوا هیفات تماقتسا ن ک] بو دیا فرصت ےگ ردلعاف سا ندو رترد حس هدلصا یکی ر اسو

 رصد هکرد هتسانعم هماکم ۲هلارةلشهدس رعو روذلوا قالطا هاب نیلب اراشا هنفیرح یت یدک دنزبشع سا

 نوتلا رل ضعرو زار داب ن سح بو دنا ش هد او طا ند نظل لب رح راضعب ن درکه دنس دم تبیوءدماشدالب راي دابالع |

 ردا نانوایی لوکس كنابز یه ردفان هنسعوص تارشح ردنددعوت نم فارلریدقارس كن و وا |

 ین اقو تفل یدبیرکب هدنانحنوا هکر دهدذج-ر میم لصتمه همیار ناس یکیانوآ ردفور مری دترابةنمخت |

 ولحهدس رع هل 5+ مح نورواک یخ دا لعفو در دصم ساند ندیم نم زدهدنرک د هحوتفم مم لوا بای ردلعشم ا ا

 هکردوب ينج ردیاب هدنزوداوس دانم روئلوا ربیعت شوم REE مط ب یل ندتضوخو |

 بوس 5 رز عانا ندر رادقم یماع سا یرلن دیاداع لب هنس رل هدرا کر دنارودیفا ارطاكرانا نوط ند نجار کید ||

 بعأ راد رعررو هنلا ی>وا اقا توردر زط هت ر یدنک ینآ هديا ترض هل. انایی کره س هلواعنام دن رادو کر

 نانلواریبعت هزوهدننزورزحر نمر دیدار هشرب هدناتسهق هه ناو لات ناقد رد هنسانعمقمرتزآ شاخ
 هب اک ندرا نمورقو رونلواقالطا یدهدسحو لاق وردەن اک ند نمر لاحغ رص ر رد دیوه دغ .رعر و دههارش

J. 4 ۶ 
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 ندبس و هلل او هجراو نددسويه هو نشو ره راس :کنزرم ماد هزمهقفونیسرسک علطغا سو رح ردیفعكتو|

 ]| هدننزو شوج شوم ردهنسانعم لمکح تجزو چر هدشیار هلبسیلقوو كع تداعو تآدیلهنساربهدننزو
 بیمار هکرذناسه شو رم ناجی ناعهسو ا ۍعالرو كع !نیدنآ ند شور ردرضاحیهن نډند سور

 زا رد هنس نانلغتهرزواهزاب هکرد هنسانعمدنهتسخ هلا هجم نیش ےضوا نوکسواررسکم شد يه مدح ردر روش رو مدمر

 هلنس نازح af روس دهنع وج هچصا لوا هلنسع مض روع ےہ نوسلوا قراصو نوساوا هرب جوز و نوساوا مھ یہ
 شنکر درک رعغر هدنزوداز دا رح زا هروسکم میس فا ب با هلوا ش ]او قابح نولرکود ست

 حجوا ییعهنسانعم سلاطرح زرد نالاطورممهدنناب رس رولوارهاظر کر نوک ان وکندن آ هک یاد 1
 ثعاطاتحوم یی اصتسا کیا ضرالاقوف ب تاتف "کر رب دو رولوا نزکتمیک هفیطلر اهدا رها شاط

 فذحردهنسانعمغار هتساو قو قعصوق هدننزوضارخ "شایع رد هنسانعم بولط مهل وم مضەدم ر رعءوردنبطابش

 هلنا هتسکرب یرب راو یمانعم ج وابا دم ییعردیدآ صح ر ندسوح هل سر اف یازوار نوکس رم ردزناج هد )لا |
 ازوهنساتعم قارا تهسکیو لذاك رزواداسفو رشو كا تموضخ فار ذهنسانعم ی۵ ابج هتاواسم هد عفر وردق
 هدزاعون هل ارد دشت هدس رعو روتلوارتنعت ق ولتشمر دست نال د رو یی اقمریشد كرنا هما دوم ثلات

 شاو رولوا هدهسماحءاعس ر دوو رعم بکوکند هراس ةع زمرو” د هعضوملح هاد ارو مم ماعط هن هد عم

 ونلوا قالطا هشژآهتامو لع تشم اتقا ےرمر دتر اشا روم ذه دنح الطصا نازک ا یمکورولوا هر اک ن دنروقروموک
 لر چ رعراب دیش داجس لحز لوف بن ذ ځور د هباکن دنقوطدنویاپرو مد نالیررا هنغابارا اوط لعف بند
 یهر دزد هن نک ش وک املی نهر قو سابل ی مرق هلم الو نسخ بل ره رد هب اک ن دنر وق ی و :اروکراوخ

 تلات باب ردهیاک ندکمروک یروقروموکش غاهر ګا لقنم ندیدنآویکو خیره ردن وسم هرو زم بکوک تر
 یرصتو رارزود قار نمو قوا ندنرللادرولوا نوزواو هخاردرحشرب هدنزوناش نام ردهدنرک ذهموجنعم م
 هدننزو تمد كته ردهمرکمهنعک رو هناح عن ره دن رلکدید :تفح هدنکرت راردنا ناس هلدخاعا قلزق ناس
 داده داد رح یدنلوارکذ هک تسرد تخل هدءلبا خف زدیدآ شر هد دنقرم-ناتسهوک هدننزو چرک حی ردا نساد م

 یغاظتو تدشع كطاصم روما نالوعوتو هددادمزورو هامو لک م هرزوا یلصف یدتردهتشرفرب هدنزودادرخ
 یکمندنحربدسا نالوایم یدنک كماتف آر دةبص طسو هکر دمعما همسعت هنسرومش سماجر هرد] وحش هنسودنک

 ۰ هناځرادممردنرانوکوطرود عدقناسرافردنوکی حضزکمضعبلادتعو رونب دهدهنوکیی غ دكنآرهو ردتدم

 کون یشدرب لود نشوداک | رونلوا قالطا هن هناخرب ندنرل هناخر رجسق رب ن دن ووا هلو اط الاح هکه دو وادرت

 رددتسيهناس کرد ییارصصسآ لا هزمهرمسکم رفا د یعردصملت هم و5 ص هناخیرمبعت ردشسردهرهم يمهبلبا

 ٠ یند مربساد رح کوا ردکل هم یرادروقدلوتم هد هدعم یروع روتلواربعت یک قاهدروطردب راک دیدراهب مدره

 :ندنوشروةژندنالقزدرهوح فورعءمرلرب دنس هد يحهدکر ترد تف كد راديه انا هل يسر اف یاب رر د

 قلح مک ظقلو رد تمم هکر تو ثاربم لامهدشرو ی هر هس هبا هل مهم یار یزد نع یردد نحر دہ رحم خیسادیح ژردالع
 رخ لا 4در تورم تيره رع زوناوادارباهدنرامهوم ی اه هنراونالت هبراو یهالق هنر ا هدم اتش دو مد ماقمهدنرلند

 هم دوز بح ندالاو لطعمو لمهمهکروئلوا قالطا هد هر هنسک لواورذهکرت نالقوریک ندّسم ا

 ۱ دوس دوس هلسر مرد هنسانعمهرافژ ناصصورد هنسانعمدعقم خاروسهدننزوزرکز مرد هنسانعم كنسا دم ك تس هدم

 لغز خپو رو د ربط ہدہ رع رد س ذج ےساهنسانعم سوف ها هیجم نغوارنو کم غم عمه رد اكن دم

 روم هدنروناحرس باغ رم هلوا شع زق هدنتلیه هضم ندنبشخ هکی سهجراب لیتر یاد اقرب هگراددنت س4تعام

 ع بآتفآ خرم یدنلوالیصفتءدنسهدامر دا شوق مان یففق زورفارد اعم یدناوارک ذکر ردن ارکیدمان لدو

 هردس ناعم رد کدامریغ فیطاویولعر ھو هکه قطان سهنو حور عد یهلاغرعرون درا هد رع هک شن آ عد

 لبلب ناوصتوخ خرعو نج غصو ما عمو خابخرهردهودسناغرم یترعناعرم رد تارضح مارک “کالم
 لقعو لکوک هلتفاضاو روتلواقالطا هب هنسک ماهووققروق هلک رت لد غيم رون د تیلدنعهدس رع ردیشوق
 زدزورذا لاعباتف ؟زورغرع رونلوا قالطا هدهنشوقحاروط رولوا هباکن دسورش جا نیکنرعرم رونلوا دارم
 لواو ردرونارهم رز غب رز عنه ازار د لد شوق هد کر تو ریفاصعلاناسلهدیب رع رد ز ءكنحاعا قاد شاد ۱ تن غ رح

 DE هاتسرپ , ندنعو یثوق قحرغص راسالر زعم هلوا ع ونصم تساوی کیر ده یارصنولا

 | لیبر رخ را ةدنه راضهدو یشوق یرونراضعد کوب راریذ یخد ی دور انروولعم یک یطوط
raga eraی  

 ۳ و



 تا

 Sgt جک ر

e 

o ۲1 ۲ 9 

 ےک سس بت سوی تا 5 وا یو

 مالسلا هملعو اس E هسروبلژا داربا لا معاحو تارادو ع, روكا مو دیشج هسرولوازک د هلا 1

PSA یا تن ی و o a, 

 لورامیباو ید ډاږ دع زل ض عدو ندنعوب یر یان ده هد نرو هبنمرا هبرو يج ر ددا ید لعضو مرب هقتسرو 1

 ۱ یزهاسرب دبا ارب هدښلکشاب دیه ې ډ ورلد ددرد لیردنحراضعدو را رد ورام ناب هدږکو تر دنت ارب ندنعو ۸
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 یوزيع ردهنسانعمنابز رع ناوزنمز دتبس: و داور دف دامه هدا یانعمیاز ممهدننزوونک د در ون دراغلا

 | رونلوارښعت نمکلیاو ها ردفر 5 نالنوق عارح ردهنسانعمنادعارح هدنزوهرره هز س رد هنسانچ موز ېم

 هنکوسونیرضم هنکح وکر دی راتل آی یغاوصراو دارا جزاولد نعزرد هنس انعم ناب انب هل امو ر دتل هد هلباز دقت

 نابصهورز وا لوا ل ماعطرولوا م طز هد اعروس دهبرطشهدس رع ردمعمایناتسد رتعصورونلواریعت امو

 شوحهو ات رب و هدنروسرت سیم ردهنسانعم وکو ن شو هام هراو

 یامرنو لعیحو بوما ی غمت راقخوح كوكو كمللاو قلوبا لا ی هنساربهدس رب ءو زدیدآ هوتمرب ىلمعط

 / ناعرواو بیاهدسر عه دک زده رلاتعم كس لاءلا لاجسدو لواهوقموف هدسابو هب وصنوگ قلا

 ERE لاتفح حار ر>و لایت نی هم ن ع هس  هلارو میمرمسکو رده رلانعم لا اكن هرزواندشو

 یدع و یدکو اهدلصا روتلواداربا هنسانعضاشنا لغو لامعتماهدنفخوماعد ردسهغص قاطمد2>ندنسر

 یھ ردشاطرب یدروحال هد رو سیلت سطح رولوا كد نوسع نیسکوا هدنروص ییددلوااعد ردهنسانعم

 یحاوزهدرمصم شاطوردپا عفدیدآ اوف عجو هسنوا لوامتردق دوخت حوار دیاروهظ هار ېک ی س هرم هاو

 رارّوس هد اع یا یهسفراوط ردهزبسنان اوا رت نجوراج هکر د هایم ر رفهدنزوغز غم روللوبءدب زخم

 ظح یاقینسا بودلنوا یکی رکهداعرح راد هدر رعو رددآ رهشرب هدیاتسدنهو راردیا لوات لماء شاو

 هس انار فو رو دەدەم دهن زام اتوا ییک کرو روناوا رببعت ذغهدیکرت روم ده  راغاراوت بواابهر کصندکدلیا

 لترا هدد زورا چ راز رازغرم ردتخلهدیل بغ مت ردیع-ا عضومرپ هدننزوزکیه زعمه روند هنراّزغ آهدس رع
 نعر ص هدنرو ندکر ك نزعم وا 2 هنح یعد یةع رازعیح رووا رسعت قاراحزوس دەر لنج راو

 لوتفمو شارواوردهتسانعم باتو ےب و ماکو لو مرو ق هدننزو لوبقم لوعم لوع م ردروپشم لوت اوعي رد هنشانعم

 شعوردینیم هکو قالطا هلوغ ممهنب ر i NOREEN ورب , رو کزا نالواهدنامغنو روس ددحاص

 هوان PTS ددرد رکی م ندهص صا ءاه هلا لو نم هلوع رد هنس انع مرور سا غصو طأدنو

 وقيوادود ردناکم مم .انددوفرونب د هعضوم نانلوا نفد تیم هد رعورار دید هنویفار دیعماورا دنانلواریسعت

 یدندحو یہا و یهو یهد درل رب دی دیس اط 3 روکرد س اطانشو ردکرد هتسانعهاسیسو ر ام اشد شف رہ ا

 سوعهدترونودخ نود ود مھر ونلوا لاحدا هببعهیوداروس د ر ولار هدس رعردتع ویھذ )ییهیسا ارولوا شا

 یدارم ندعماج ل ڌعمو یدیا هدنمعزر دعماخ لد عمو تاطو رو ردحواءابشا ل صار ددا ص خش رب ن دیراد نمش اد
 رد هنسانعم تو مو مولوا هدننرولرت اليحر دیش نالوا یس هد امو یبس ك رفاتویفاوو لال تخ او ارت ما كئ ايشا

 هند او ماج یبطغل مجوبشا مج ب کں ردهتسانعمانو ماعیالد یلاعت هللاذاعمهلت او اسمو تمزالمفلا یماک

 لمر ندب را ردناملسترضح دار دلو ارک ذ هلک م نالوا تارادرادمهدماق موبر ونلواد ایم

 نماډردبا هل تحت یابو هلم هم ېار نارك سه نیاررک یم رولدا هک د نداښدر دک فی غ درد دیشروخرکم ردراکزورو

 لس سره كيةعدرا تامام ثلشم اشم رکن سم هوا لت ی سم یک یم هکر دراد2ملوا نده اک ه دننغلدب زابودنزهدنزو

 لواتو لاق یر هراف وانت وانت روم .دراغلا نارتو رافلا جرو راقلایس هل رع ردمتوا ناصص شوم ]سم ردكم

 هدناتسدنه هدننزو چرس چ سه ر د قع مه نع هدنتزو مرو مرمر دکل هم یراهراف یرغ یخد یشهکار لس ران دیا

 هکر وشب 3 هب فرک لوس هد درو ویس هلدسراف فاکی کن نح رده اعم انعم ختم لسراف فاک تن رعردیدآ ل

 زرد چ د شوجو مردومشوخ تامنرب ندنعاوا نج ابرد زوو ر و سج وم رات هرات دنا نصف یرلقوا نالوا هدنن رص

 رولواع ون جاقرب قان نانلوا قالطاو ځو شا تادرفم ناصصا رار دیحدخ را حوا ومشلا نا رهدس رع
 هروبصهتاب درا رثک اراد دد ردن دنعاوناورمین د خوب ابوروشلا ناسلو امارشو لاعلایراضع» رار ديانا وډ

 ۱ .یزورا هجوفورتر بن هکر د نش ود ويه دانه هنو ارک یلط م رد سنج مما لمابش ه:ءاوا دراز و رابو لح

 ردروهسم هلا نایک اشو یم ردد[ رهشرب هدناسارحو روم, ډو ع a قامو رربد ید نیس ف

 | ر دوم هلفاکو نیش نوکسو اررمسک شرو رم ردیزویراب هجوق ہکرد نا ر نانلوا ریہ هتویم شوحویم
 ]| یدالما تسنهلغلوا هدنراک كن [ناجه ادو م ردةمربا روهشمرب هدناننارخب دورويح رون دورملارذب هدس رج
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 تتفمیرلساطنالواهدهناثش جومطم ك لنک را ددر د نا ع ورب صوصح«مگزاربدناعلس ناصر سو ا
 0 ریش هر رس هدننعادب :رابودنز ز لات یا خو هد وم ئاب مضزا رن :وکیسب ایوان اوسم ردد ۔ةم هد اع هول ساتحاو

 دوناوارتبعت هطا هکردموسم با زدن امهر , ەدە در ورد نواف لت راو لتطهلنسهدانز یید رد هنسانعم

 زدشوقهجرس هدننزو وبابا کتی ردهنسانعم» دنزو یر دهد زو ترس برک رددهاشییند تناج یکیاو

 ندنرب یربهدم رعوردیذآ ارهشربهدددقر بس ناتسه وکوردهنشانعمزيهد دزو جوهر روش درو ضع هد يع

 لنک مثاتهدس ر ءرلبا اار خفو ورد هند انعم عمو قالو اورد هن رلانعم ك مرو دلا ص هغالتوایراوطوقلر او قلجآ

 رده ر انعم قوا طاتحو دس افوقلوا برطضمو قماداقو یم ادل غو كچ اكرر کر زوهدقمرب ورود هنعو اس

 روت دجد هراغصۇاۇ لور دىدار تفورعم لء داول هدست سو یی دا AS زدم ندناج هلام ناس ناحيم

 کود منیسا لوا ددو هدادرس داى رووا اك ندرزکتا دابو ند تلك و هرورب نا هرورب ناحیه وا قواعد

 رار رک هناقد وشرد بو هر رزوا یکم واطو اکہ دراقمربا برو دل اوط ناعص هنگ او نوک دندب رد هد ذلک شرار

 هدنرو هش هل | هجم ی غار رز شو هشسح ص روس دس دع هدر : رعردم)غفورعم لاو كج یخ رد تغل یخ دهوا يخه اواو

a REE!ور تفت د.مدر در لو  
 ےہ نازی

 هبنکوک تك اتلوایحوانوسلغد ناعروارب هنعرب وذتاکد وکر هدفدلوا قحهراب وخهلغلو الاله نار وقالوا

وهظا یشدهس ردا لواہت ندنسدشددو تکرادل و هسر دیا لو ات ندنک REE تع راسی دنب |
 ردیار

 رو” د نیعلانابننا a رع رد کس یک ددم کود یم مات همدمرارب د دەب کمد یو هاک مدرهاک او ۱

 هیارش نان د هزوبو ردهنسانعم نادان او نشو روت د موه دہ رعرد هنسانعهرونسو دحر سورو دهد هنس هتکو |

۱ 

 رد هنسانعمشومو ناعص هدننزو نزرا نر یمرارب د ني هز یحراد رعر دياب کو کادو امزسردممانسا

 كام د شوت سالم رهت سدکمدب یعاود :ناصصدکنزرم شوک هد شوکنزیرون د هراف ہدہن ر

 نارمکدش زارلدا لصاح هسزا راو یرلدایم هتلر دنا بلغتو ےکح > هر هح ود راد را هدرا نوک ل وا رلرالشر هاو

 ۰ نام ەدنسەدام مدر کم ی رارزابیمهعقرب درقع دهن ساندنحاصلنب :وک ادتاو ردویهجو كس هيچ

 1 قالطا لبمد صهنکتس زوک رد رغص نمد دن راند رده اما صضشو مدآ مد یف م یدنلوا

 ٤ امد رخ ردمدآ یدارمد مرد :رعم خشآ مد ره رد هنسانعمرکد معو یی رادقامدآ تنهام دپ كنها مدح ردهلتهحو

 || فرح مصاا ورب اک مد راریدهتنت یلها ناادرز ؟دونلوا قالطا هدهنکس زوک ازاجو زدم رغصع مديم

 ردهدنسهاثموسدک یراق لرولواهدننکشمدآ کیا ین اشایرلمشبش - ار اضهت رب یررذت استنانلوارمنعت مالسلاد,ع

 رغصراقبح بومشندنکو کلر وز خلاص هنس . نزوآ تاكو ک ی و تا هسیزابرب هنکوا ك وکه رکصن دقدالوط م ك2

 3 راب 1 قعوط هتل هدنللا ندنغوبح لرش لواهدنتقو یرات داتعو انتواعد یعدەدنعاک نھ هم صز یس هغد داط

 4 | کو قو هاو هنادربقاس یر ویزا بح اص تادرتم راد دند سوحا موه هل اضاهرلب دكه لغلواندمناکرا

 ۱ میم ر ردا ناو یصو ود ردن دنع وب درز ناوغراار ھ اظ رولوا هدرخ قروو هدوش هن او قتمرقو یراص

۳۹ 
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 | عورب هدنزورسد ون سس /ومهدن ارم تارم NE لبا ارشروس دزاةلا ناد 1 هدب رع

 فو شد كهام رادنفماردیدآ و طروفورعمربهدّس سوچ نارکد سرولوایرکا یکن اک > یواردمنلآ نخ

A E IR E a e,بریم  ANACمن  

- 

 ۱ | دزو ناول مرو ,د هد هب یهاپسو معزورو ناو قال طا هنس وکر اکبر ونسو یلنفاح دحر در درک م ند ناب از مأ ۱

 هبا هجم نبغناعز یمر لکه زا ح یار دبا قالطا هنکولرایسوجراب رعردتخا خدا
 1 أأردهنسانعم خوجو نود

 ۱ بیضقو لسا ہت تا 1ه)سر اف فاک نوکر سم وک رص ر دیم ن اعز ع نعز یه رد را نعم نار قو نادات ا اولةنموا

۱ 

 3 هد:زوزرد زيه رولوا ETE اا انا سودنما

 حرط كل جو هنسهراشم ناتسوه الرت شبسکق دخ فار طاور دةنسانعمدو د ضراورد هنس انعم نمزورب لطم

 ٤ ۱ | هجهتسهآ راو ا قمر انو هلا لکسدح یی هن سنرپ هد هن ر و ردهننانعم عافوو عاج ورد هنسانعمرب دود تم وراز د

 1 | تادز هر دیذآ صترب ندای و هلیسر اف یازوار یوکس زر ردە انعم ى مالمرطو مسکو قمتصویعوطا

 ۳ 1ولیفلقبحو قفل بح هد ر ء را ارب دش کن اجماع راد دادا لعهدن "یغلوا هیت تام اب

 ۲ راقلآ ۱ ۱ ۱
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 سون سونسکح رونلواریبعت یلامرخ کردی هاب امر دزو ناسا ناک رد هنسک تمهنودو لفاساوینادا

 در وليا ها ن دقوا ةحوا جدو لزوکورون, د هن زالد نحرکو که دنزو فر سم لرو دهماعطنانلزا ۱

 نوسلوایرمغلرکنولواحور یار سوشا ابورددلونالوا یصاعوقاعهن رداموردهنو نوکسواخرسک |[
 یاد بغل شد نواهدناب کیا هکر رگردهدنتسر ىم لصتم هل مهم لاد ناب یگدوقط یکز كيو لاقتوطو شی رج

 هرکه کر دضزا زکمهدشزورارق نادم رادم ردا س” رش سد اس مول دمردهدنرز دهحوتفمم م لزا بای ر رسم

 هوتشانتزاودنز هدننزو نکشو لبل هل ننوهدمردهنسانعمقرحو ىم دود لک شاخ یی وه دیزدو

 شوم شوهدنرد هنر اانعمتنعو نتت مادران ودر ەد تاۋو هلو یو درد ها رلانعمیسوکروسویقو

 و یو 8 ۳ ۰ : . ۰

 ۳ O eT Mb Ga Es تر ی تو تیتر شوت ی ?Sp خا

 چ را ۳ ۲ 2 : ت د ہا ي ب ی وو

 رذهرارحالاحو یذاحهکوسهدنراک سد وسرگر هشورد رهشرپهدناحاوس برغم رج هدنزو نزرا نیم ی مرا ۹ ِ

۱ ۳ 

 ادیوارحو یحاص ذم ذمردهدنزک ز هج 2۳م مملو ببر دن یف شدم یر رد دسر یم لصتس رھ | 1
۱ 

 يالطا یعاعستنومهشنحو نو ملال ردراکد ا نالو تو کح یراه اوت دم ردهنسانعم شلوانوذو 1
 لواباب رر)یبسمیب : او تغل تردقرفروبهدبابجوآ هکر د هدنز ےم لصتم دب مهم کار نا ی غر نوا ردعالم

 یرب هنورطرب نوجای طرضو ظفح كيانحهدقدلوا غلاب هددعزو ره ولو اق ج عاص نوتا ك نوا هسک رب الشم | 3

 ندر ره كنهراسهععس نیشن لحا رده راس وافز یاسر یعتواصو مکه دی رعبهتشوروشید | | 4

 موتو كيمروسندناررواکر ضاح ین ند ندنارو ردکع ذاک اناس ردهنسانعموازدتراشامنسانآردشلک نوجا | ۱ 1

o 
 |
 ن سس سن س : س - ل
 ]| عود دیماهلاخ نوکس تع رڊروالذ ن رکش نعد دام هکرد هنسانعم فلا عة دنلامرولوا یک رت فصو هلاف نوکس |
 ۱ نار صر دنر اشا هن رافرشا فر طاب احلا لضفا هيلع ی نان قلطد نبش یر رو ھا ا |

 اار عت یسهمک سنا اهن زوالصم الع یدنا مصع هناکیه دتمکحو لع ردتاتو ےکح رب هدننزو سو فرم

 أا ەدن ری او نادمهو لب کر د راغ ند رش یدیهدن دزو نافدنیادم ردت عن شال دن اح كرا

 ۱ رد هرابقارپطناتلواربعت هل کر 77 اک کر تار هزوز دک مر ها

 | وهزورکو كمنو هغليابو ته تفایض ندندردرضاح یهن ند ن دد هللا د خف ندم رد هنسانعم ن دیسرتو یةروق 1

 1 ینامط رد, لکحو حاتم مورتغا نالوا ندجاعا هدنزوكنلل تندم رد رل اعم قفلاص هلط اشنوزابو كع ا

 ۱ هنسانعم غودمدلح یرد شهاوا تغاددهدنزژ نونحم نوهدم ردهنسانغمناربحو هتک و س :ابهدننزو

 || اطعاو تمرب و نداد ردرضاحیهنندنداد ردهدم ییصا یدم ردهنسانعم نازو غاو شفلعا هدس :رعو 1

 ]| فاتباب ا" نا ردهنسانعم هن دمو رهش هدنتفلدنزابودنزهدشزوانسآ اندم یدلیااس مالسلا هلع ممهاریانب ن ۱

 / كنس یا خار ذعیدیشمردنوکیملب هر ذعر دما صنم رنج اور سک رادمزد هدر مود مع 1

 علادتاس نوا ید هستم راجو هتسخ هللاد خف ه دم هده ردهراتس عبس كافنارب دم یدراقح بوواس رز

 ۱ وری شم باذم باذم یک ذ م رادنفسا ر دنظم قوصوم ردرفدا یعوذهدس طی دخل داو 1

 1 |شعراردسر هم ف  رعەدشزو بلک بازم زد هدنرگ دهمومضم مت ناب ردهنسانعمكندمناناوارکذ تیم تنم

 ۱ رولواقالطا هي ر همتی ھو د د قعر ۵ نددا دعاورد هنسانع م راشو با حو اص هد زوره یمر د هدنرک دوج و تقم مم | ۱

 رات شلوار دیا لارداندرانا نرانو ت كوا ید دلمادع بولاص یراگش لوا بالا دعب هک اعضوأ 1

 الشم راب داد اقالطا نم هددع یی الا راضعدو الدرع نا رج هننو مود هسیا یکاو رمکچ دسدارنروتت د نح هس رب ره ۱

 ۱ مالکنیسح ییطظفلیحوبشا هعهاکوردنکن وناضلر هند خود هدقدلواغلادهزویورمکی هدخ وا خانه ی الا تاسح | ۱ 1

 م.دیدارواو متفک اروارریدعدیداروا ھو ےتفک اروا یعالشمز اوا لخادهبانعمورولوا لخادهناک لناواتوجا | 0

 || هد رع ردیاهدافا یسانعمرصح رولوالخ اد هلت اوا هن هعهاکو ردکعدلدروک آو داب وساک ازداهتن رلانعم ۱

 | یاب اریکدش رازوا یههدرب ا هر د ردق الاک ىغا تمظءعال ثر ونلوارسعت هلن اقا ندن فدک یرولوا هدنعقومامن | ۱ 1

 هدعسررخاوا ردا ی :راکدند یک ار« هودن دنع و یک هع ول هدنرو رورازه را رایم ر ولو قالطاهد:لبسیاورد هک |
 أ هبا < هم نیغ هعأ مه رار دیا قالطا هب ردردآ هدیرافزرط اطزکب زاندکوت ردکلانکشرب هش ت هب یاکش رونقا ۱ 1

 ۱ تا نوفا تحار کرونا دهنسخلراول راوطةصاورد هتسانعم ندیطاغو قخلراولو ردیدآ رهشربهدناگابرذ | | 1 ۱

 ۱ نبرد دز مرد کس ند نآ لار نا ممر هاو نور رونی خخآ هدکرترودلراود هتوا ر | أ 1

Yt Eی دوو  

1 
 شوحراربدسوحا موههدس رعرددعار ےشر هوش هنس اه دننغل نرغم لهاهدنزو هم ال هنام رد هتسانعم|
i 

۹ 



1v 

 لوا قال طا هدهنانح تاولصلا لضفاوہلع تان اکر ورسوردن داتس هلع هست تا فص»ا منش لج جاش الا حافرالا

 نانو ایران لنز ه هلرابتعا ینیدلوانداعم فره ردناشخر س د ناک زها ھا

 : منملواباب رداجسهیغل ارگ سهدنابح وادکر دهررهر مه لصتم هه یراق ےہ نامی رربد یخ a PI ا

 ?E | دنرکد دکر دهون :؟یرلکدم ار تسزررات هدنزو نهار یی گردد روز دوشم ۱

 ا ي ندیسفغج ردرضاحیهن ندند سفح فخ یرننلوارکذ هکردهننسانعمل رەد نرود ۷ ارګ ر اردنا

 ند سر ندنحم ع ررر چا مدان ی آهدل ود هر نهم ات هم س دمو ناج نه م كع یکندییسجردهنسانعم ۱

 تانلوارک دنده ردهدنزک دە ر روک مم میناب بان زدم اتىم تیژزو امر وکو ر دەن يات رهت مورد زو :

 دیر ات رات اکر دا شا غ زھر ہر د ہدنرک ذمو عضم سم ٹ لات باب ردهننانعم ند

 تواهدناب کد ا هکر دهدنعهر ر مه لصتمهب هلمهم یاحناس یه دی زد هنسانعم ماعطو شآوردیشآه اوهګ رارد

 ىنۈازورۆ هکر ر دما هصاحهدتسخا سل دنا هرم ؟ مجاح ردءدن رک دهحوتفم میهلوا باد رر))تتسم ید اکو تا

 هرزوا قلا لاق شح وا نوکر ھه ندان لوا هدر اړ لوا هننسکرب هک کر دول یھ جو كن هیعست دلا هصانحر در ام یراکدید

 ارام اعطد هلیدبس یییصاح رود لع تاترلیدابا ےس هعفدحافربقآ هدنفرظهنسلوایدلءا لوا ن وک ولا|

 وق هکردجاغا نا: لوا عضو هسک انوجشا نوسلجا وي هو یدلو | صال ند تر ضم لمس نودلوا

 هدر رعور دب راکدسارسعت یجب ویقهروک کو لش اینفتدب ارد یدراضعوروئلواربمعت ق هکدودتو شن وگو وخ

 ردنادضا تخردمب هدننزوثوعم ثورح نور رددجا طمع دج اهب وے ررب د هنو اخ ضرع لهاوهروتسم||

 دیا تہتلح ردحاعا ناعردلا ثورح ضعبلادنعورارب دیک وک ناغر دلا کیک وک تن اغا ناغرذلام می

 ۱ هک د وسالار = نا ارز لح ر دتغل یخ دهدننزو تودرف ها ةا شم یاتورزلوا لصاحندنآ خصیراکدند تمتلحرارب د ۱

 ماوع رداشاظ یربکد ما ناصتما هوکونوتلا را وق نیز لرد دعسا رج عودومهدنع رس همزکمهنعک :

 هلا ولور د مس هرات صع كياسریولم ەل ادس ەد نرو هدو سرو هدوج دو رولوا هک نددوسا رجحورار دیارمسعت ی شاط ك نهم 1

 ضعیوطس:مهنمزوردد عارذ ترک ج واو زرشکی رالادتداننددحاو لصا ین امر و, داشومقس هد ناور دفو رغم[

 ردعفانا دایضو ترش هنسفوصبرقغو, یوق لپسمقاحو زل حوزم هلاارفصو ۵ یا ار فصرولوا ی دیرغوطهد هذکما :

 رلد درود هلا سلط اکو یاو رد اعت اهج ماحوش 1 اوناتف 1 دیس ترش رده وکم میمیأت ب با :

 هتل وا هس یت هاباریکش کرداولښ ن انلواربتعت كرو رکسش هروبرکش بار رردیداروتلوااشاع نوکسمب درهدورد ||

 قیلحدنو اهن رولوا یک ی رطعو صاس ردرصثرب فطایسهارو هش د هنح اعادوکس هدنروبشما تلخ ||

 | هدنسنلاوح م ا شرج وب ردنا تدارس رللا ىر دا لامهتمارودبایم ەس عمق ندنرللادلرصثوب ۱

 ا هدن سعرولوا یشع زود ی ریطعرلرب دین اعا یا هدرلد رطلؤا ردن دعو لوایماغزومالخ ار درک ۱

 ۱ هفرطقعاص دسهدس رءرد روظ سمولدزونس دربلخ نلح هنح اضارومالخ اهدناد ردم ضعذرازرید بل زکلاهدیکرتو ۱

 |روَمطنوا هدنابیکیا کرد هنر یم لصتم هیات نا ی 2زکس روڈلوار عت كلو کو صوصهدمکرتروش دت ۱

 رونزویرآو روت د راه درب رع رد هنس انعم ش 1ِ ج رد مدن کد هح وفم ےم لوا بردم یب اا

 | سرولیو ودهن ران عم عرب , دو قاب ندیخ رولکر ضاحی مولع E ندند ګو زد هنسات عم

 یتسناب ردید آ|سناکر ب هدننزو نادا هلم م یار نارح رولبروا هن E رس لرو دهكرغاو ردەنسانعمدوانو |[
 | نوا دیکر رل دب اریسقت هلا ل دنوار یتا ویر رو رکسهراناومح یلو اردن ادر هد نزوح ر ءا چ ردامس لی عسا ِ

 ۱ هشساتم هدنزرخو هد نوح ردلعاف مم ہا ندندرگهدنزوهدن ور هدنع هد ردنا ی کد اریسخت جی رول او ناقش ع فر

 |ردیضام لعفند ندع در رد در وناج یسهلوقم بر ةعو نال رد طرا تار شح دام کین رب دو یادت یتعد ا
1 

 | قلراصو قلوا قصتلسو تا اوردهنسانعمقعاوو كجر روسوردهنسانعمیغادلخ ۳94 س دهد نرو ند سر ندد |

 | بتن هوا كەم هکرد هنت انعم زەم ھم ەدنتزورب وم لاو هج یاب زر ر دنن رااتعم كلا نایصعو قوتعو ||

 ۱ ماوعرولواهدنران راوسرات اتو گر رترود هنتر كن ندفر ط یی هل هدکدترکس تردرومد یرووسیی نانو

بعتهبلکلا*ایطاایطالانیردکرد ناتسبس مس هدننزواضتسم اط اط ررب دریمه م 0
 را ۱ مگهک تردعاس نانلوا ری

 شا راک او .دهکرغاو روس دل هدس رع ردهشسانعم رو-زویرآ جردهدنز دمو مت تاب رار د :

 |ردکعد قلامرخ ناتن وت دیجدهنح اعا امرحنو ررید سوس هدا رعروت دەدات ,یادغیورولورو اهس زغآراوط ۱

 ۱ |ردد را اوجو ییسو رک ل ام فلاح ام فلا ع یر دلوارکذ هکر رو هنس انعم اط رع هطا خرد هس انعم زر غمو باو یجو تلاد برع

 ےک +

ee 

۱ 



 ةة

 | تایشارفادکر دیفدا سو هد زو هرنم هر مرده لانعم ك قلرازکر اکو ك ر وکو ناو ايا نانشیربو هتشکرب
 پولم دیو ۵ هرکصیدلیاسیح هد ورب لس یدینوتوطهدنس هنا ولج باسا زف ا یف رد ںولوایشاع هن زاد زدی

 ید ا هلة وا موسا هدالضفلا دن وم نکار دفورعم هلت ود هجرکتغاوت یدنیا صل قول تلال ین

 هساع یسع مانس رشم ءان رشم ردهتسانعهراسنانلوارک دهدهحوتفمهدننزوراج رام ردهدنزک د هموجصم ےم یاب با

 1 رابتءایرافدروس ریشبت نی رافتهفب رمشآ نا رات حس تاشلا ل شفا هلع ءا الا اخر دتر اشا نف طمالسلا

 رد هدنرک دهجوتفم جم لوا تاب رر) سم 7 یی اهو تغانواهدیابچ وا هکر د هدن ممر میم لصتمهنانفم یاب نام 3 :یجوا

 رز رفاسم رکی د ناد نت التاب رثک اون دىلو که کرو دهغررب| لوا هصاحور دهنسانعم هاتف اوقیرباهدنزوهرازه هراتن هراشم

 هد رھ رد هننانعمنارابو ر ومت هدنتغلدنزابو دنزهدنزوارشن ارتم راد هرظم هاعوهرهطم هدن رع ررشاط

 اا تدکوک شب لزنم وبرد ءا زت ران داوعهدس رعندرخ ةلزانمهدزوٌكلالدا HIER درطم

 ا میز تاتو ہ5 نویشانوسلحآ 3و سکوت ار نزکترادرف لو 0 سرم م ردراشلوا عقاو هدنخلبفاامق |

 راززوا هن زا شاب هدکهاک هنعاناراصخودع رار دبا عضو هرزوا یر هرکنکراصخ هکر زوم دهر قد د وطو هج اعا لاع لواو

 رونلوا رعت قووا هدیکرتروناوا بضصن نوجماذمربک بوکر روارلروتاح هر ها تاعور ن و دهدهتروصلواو

 رد هنساتعم افت اویراوو كفل هدننزو یراورب یراوتم ردهوس«فورعمزون ددشواه حاعاهدشزو كته كتم

 ردپ زلت كجد اراک اکو كرر کلو د کرد یثرو هدتنرو هتل هته ردهنسانعم تدركندو نارمحو هتشکرسو

 بخش تتم رود هد هنت: یاد غدو ههو کو ردتغل هد هلو رونلوا ریبعت بةتام فرع بقشمنالوا یس رع

 رد هنسانعمزوس هم هر زو لف لسمردهدنرک د هرو کم ہما ب ا هنسانعمهالوح هناشیغار طههلوح هدنزو 3

 نابزهربج لو تمرد هدنرک هموعضم مم ثلاث بأت زد ردارب وا تنموملا هک یوم شنا لوط قحهقاب ىع | ۱ ١

 هدیآب یکیآ دکرد ہدنمسر ےم لصتم هر هنلن »یاب ناسرپ 2درد ردهسانعم يلوتسو بلاغهربجردیز داب دراطع |
 ناس درک ی ردسوسمسا هدست نوکس مود هحوتفع م لوا ناب ا ریتم یداکو تغلزکس | ۱

 ڻندن "اردراو و ینعب رش صوصحهدنژرابدد ناتتسن رع ضعت وزدى نایمهنکرکر ا ناناواربعت نایمو | 9

 ندول دراطع لثم رارید كهم هدیسرافو سوسلالصا هنکوک هد . رع ردفورعمی رناسسرازاب ترش لزا

 ممه دارس هدنوو نامردناننم ردقلعتم هدراطعرانونارزردقلوا بساخورب :دم فر زووزغ اتو ى موا ۱

 غابابرتک ارلربد فاکناسو فالبل ناو یرغن دروف ه رکو هدرکحزت ردندنعو نودرزام ردهنادمرکرصت |

 خط همخلاخ یا نودیک ین اثلث هدسرع هلمال دیدشت تلثم ردهدنرکد هموعضم ےم تلا بان تن هدنفارطا |
 دساو لج هکر دیران ثلمم ندهعیرا تام :شت |هثلشم ردم رقهرجهدعفاسم رود هنس هرش مزوانانلوا | 3

 رو هکر د ارت شام یناخهثلثم ردب راحرب وادو نازرسو ازوح هکردیاوه هشلثم یدانهثلثمردپ راجرب سوقو ||
 هد رع مجناسیئسر درادرب توجو نرقعوناطرس کرد تام" هما“ یا تلم رد رلحرب ید حو هل نسو ۱

 جام هدنزو یک ج رد مدرک د هجو تشم یم لوا باب ررایجشمید اکر تعآیلانزآهدنابسوآ کر دهدنتسر یملصتم|

 رددنسانعم رخ رو یاو زد.عء| ی سوار الرعاش کدو رها رد هنسانعم لقانو یوارو رد هلو هسو کر دهنسانعم | ا ۱

 تل 1نان اوا مسعت ق قىر هدنروتنهاش كنجاعردکعد یرو یرک ارد خو ج ؟ ر ولواف دز هنظفل 1 ۱
 زاکس .هلذاكو ر ےج خف ل لز ردتغل هد هلیشسراف ج راردنا لامعتسا درک هم ناز ردهءعوذنصم || ۱

 قص هیر داوا رجا رار ساو ابطا هدشزو سکمس سکم س2 رونلواربعت هرطسر دقمر دتوط شیازست را هکردهتشانعم|
eكلتسر شت ۲ تشدرزور دعا وف تشدرز سو جرد هغر هدنقس ومو عو هداب زورفا ساخرون  

 | ات تاب تار ددحاو ینو ګ یدلو اك٤ د تدب نر اس وع سد یدنلواناس هدنسهدام رد ندی عارتشاییت ا 8

 قطف رود ط كح هلا :اعضووراد ك رلراخساو لار اطع )ور یسکو مج نوکس یر ردە دنر درو دک مه

 هدسوګ د ودرد یوا ایک یطسح رددومرب لصالا یسراف هلنسنوکسو محخف طسح روئاوار ۰ 1

 طن یر رد ہما تاک .یکیا یطسخروناوا تد اورو لق ندب 1بورو باوج ه هک شم لس کرددنخشنادولوآ 1

 دلا نشست هدرضار لع ءنبکح > سدءاقاید ریو ردناک ییدلنافیلأتهدّتسآ ۱ التسرب ش 51 كوس نإ

 قالطا هدهبیسوط نیدلا رمصن,لتهحو ردیضابر یط د ناک راش یاشک ی طسحر دلوادتمالاح کردن اک |
 CE بارد هناك ندارند شوهرقن شو نرخ نولوا هباک نداتف 1وردنادشت اولقد س "ار رون

 قلاخترضح سدقا تاد هلا هم یاز حاو رازها حاورازهاترولزاهاک د ندتبا ولو ندهرابس تلف ناروا ردهدنر |



oموم  

 هازابا رع ید وا یعسهرل با و غلا هنیش هذ والاب ار دکو کر هاتسهد اعز دفورعم کوا قلا هرهز ی ر یك امر ذاا |

e 

 ندندمآ کرد یف یانم یآمر د هن اک ن د اه دو ق ادل ك و دغ رضح هعنحو هام مالسلاوةواصلا هنلعر دن راش |

 ارقمر ذیدآ رهشرب هدناتندنهو زدعدنهنطالسیا رردندآیار رب نددنهنانارو یکه حک رونال وصول تو

 ردیولءماع لضعتویواعس معز ییهکرخنةدنام ردضعد تخل یدوروهانعمو نکلردهنسانعهرذاموان "اوردهرجسا

 ۱ ۱ ۱ دهناویحیشدو |
 اممسردهتسانعمناماسو تورتوتعادشد ورد ەس 9 حوذ

 ِ ردهتسانعمدایش و ساساو لصاو رد هر ابتعا ولرم

500 
 ی

 هاچ ه امدکر دهشن اعم ةن ابهام هد زورا وه ار راوهام روش دهد هنغموخ یهو دورارب دیده وه امید شهلوا نص

 یدرشخلوا ضن ند فرط در در د نما ناشتسس ک اح لن اتت یاب وهامراددآ نهشر هدر قتومهدنزورو ھال

 ناتسکر ناع اش كن هب وه امیداکهس رهشو هاب ووا مرنهندهالسادرحدزرب کد لوا ىذا ئ هرکس مس ناتار

 ردیدآ هصحر ندنس هصح کرا نوا ك هلو وزر دقتام هماعو تقثمهدنن رعردت ی راک دنا رعت وعر و

 هب اتفر ی ایه ام ر دننزو هبج قلا ناسط ل اقم ی یکی اار زر دیار ادم هح زکس ههام لوا لاتنسى یا هلو

 هدب رع رلردبا الت هخلوا ضط نمور دلوط هب وکرب باو صوازوط یراثلاتهدرشرولم بن دقلاب هکر دهرومالصهدشزو
 رد هدرخ ع وبرب انا هزمه خف هنشا هام زدسداو راخهدهبنات راس انا لا یراک دید هنشاهدزاریشرون.د مان

 رولکه نسانعمهدنسراتهنشاو یک یییدلماب ندهیلدراسهدراندو رلرابس هرو مالص ن ڌن آو زاررو تک ن دنفرطعره

 هت ايها ر دعجن ندنظغللامب نایلاس هک هرولوا عجشغرص هرزواذو دشیخ دندنظفلهامو ندنظفلیهام تابهام
 نالبریو لاسب لاسهناملاس هکهتنردهفظو نالررب و هماڌدخ هاچ هام هکردهتسانعمهرهاشمو قلبا ه دزو هئانزار

 [ردماعط غ ورب هدشزو هزات هکهام ر دیش هزوم الض قلاب هکردهنساثعم هنانهامورونلواربعت قد دکر د هفیظو
 هدی رز ررردناوب هد هرس ی اعطو هتل هدر طو دع یخ مگ راررو شب بوسکی ک لو ییسضعءبو یکه تشر ن درج

 ردهتشانعم هنادوهام هناد یه امیدنلوا لامهتسا هدضوح ازاشردوصنالواقلا نادنهام زدفورعمهضه ام شا

 زود رصلا دارحهدس رع ردرواحوص یزلکدند تورو 11 هکر د یابد لم هلن نوکسوارخف ناسزیهام

 ردنک توزاب ییسغاشارادقمعا ارذ شد نوا لموق هکر دهدهخرد لوا فوة رولو اه را موقر دلا سن رب سرر یاش

 رو ةنق سه دن دنع راغب رار دنا لام عتاد روق نة سر ولو هذ نزار لاصموق ضعب ك كدام دنس و هد ننس دخ اوندادغم

 ثولوا شوخرسهدکدس رلقلاب رها هب وص نودیایصسیرادةمربندن ۲ راربد تویلا نارکیسو نجلا ےس

 كنکوک كنان یزاکد ید یر وةر غ ص ی رانش اضصثاذرغدقیول رد رغم ندنول ج ره رهام رر اة > هب روت وص

 هرا دل اسر ترد راداتراسخرق اءهامر رولو هرزوا ع اتو صراعادیبداولورار د یدل وا لصاحندشتآ وباتهامو

 برقعو نال رد ضرا تار شدد اسمر دکع دیاد لق هکرد هتسانعمهدنوشور د هنس انعم لاک ند مارد رض اح یون

 : هشرل د امتعا .دنهةرفک نوش یهام ردتراشا هدر نوح هلدسراف یانو نتسرسکر پس یه امر لر دنا نقلت مشق

 ناتف [قعب ندهشاثنو.ع یدوحو زلوا فاش ت ۆس اک اۋ ئ دلا دوحوم رسردامو رد هغ رل عر ردریمعس رب ۱

 ردفزخندنو یراکدیدرینشح كماوغز وند رک شاج راد د نهو دشا ی هوش دا یهرفس ر الاس جو دد ا

 هدننزو رکنهآردنب ام ردرکینشاجو یځات ی ةرفسدا یم رد هنسانعمیع وقهدنام هباهرو هظو نون رسک مدام
 هائادس هدهراغمنکیآ موصعدیودن رخ هدننزونوراخ نوتا روئلوا رنعت یلانارذانا کواکردهساشعمرذناردام |

 لری دهب امهچ مدرن لح هب دردقن رد هنسانع»رادقمهدننزو هاو هن ام رار دید ن ول امری رد کشا یرغصوصیلسد
 نومرو دهقان ەد رع ر لرب دهام ینو ك. ترون دههود یننداصوصخو هنسانعمهد امر ون ا

 رټبعت رادمد هکر ذهن سانعملوا ذبح ەد تغ نال کورو دژ دهن یحاص لک یهو تماضخ دا زور از هلال زاد هام

 ۱37 هکردز ما هلو 2 !دوهامردهتسانعمهنادوهام هنادنوه ام ردفان ا نالبرو هم اطو لنهاژ هراکتمدخ
O ۵سس ۱ ۰ ۰ 2 9  e1 ےک 1  

 ۱ روهام راربد یی نکلدش هک راض ردن رغ لطالَسلا نحت رار د خد ص اونا ل قاف ردە فورعمهلع-ا وز ۱

 رار کود هکر دهنسانعمه امر هدنزوههار هام ی دانا لتف یدرح دی نوراو با رکسعدلخاوا قد وتنعمداحاهلما

 قموواو قمالوطو كع اهلجو یلوا هلاوحسو قلب اصندنلب ردرضاح یه ند ند اشد هل هم نیش حقو انو کس

 | ی هننکرش اریفقلوا لاطارمغتمو ناشر ریو هتشکربن دنلوشردرمضاخ یه ند ن درلو اشد لوشدمرده- رلانعم ۱

انمول اربا قدص “بام رد هاك ندنسنوک ارق ه کک, نشأت ام رز دیراوسنیلکد هدنشهسک الرکشءرونلوا
 رکبو 

 ۱ یناکو تغلینلا هدناب یکتا هکر ده دنعنر نم لصتم هب هدحوم یاب نا کنار دراترضح هنع هللایضرقیدصلا



 هد

 ۳ ست تو بو
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 مو جمعه

 |نوکش لا زویدوا هلکم اے وقت نوک ز ولوا یسیرب ره بو و ط هصح ییانو | هنسر دن دنن امز دش چن یس اد تما
 و هم AE وک شال وا یدلوا خان هن 17 ا شعلاز و حوا نو دنا هدابز دن وک ا شدهدن رخ هاغانآو یداوا

 هجمت ارم هب یا لواو راب دل اهدابز یر نو دیار اینعا ید مون عبر لد هل یرکب زوبهدیآر هوردبر کد اریبعت

 تی هسنک نوحغماذوا لت یرانو اهو یرادمعرولوا یا حوا نوا هنسلوارلب داد ام ارت دهن [ندناوا بودیا

 هاشکامن دلا لال ناطلش کرد مالا سرف حالطضا ید ریو لد دما عضودلصو صحت مسرو بو ارابتعا

 الصف تردںوو طظ ندو ؟زورون لوا كن نب درورف هر ابتعا هبسمکیراد نانلوارکذ یموقندنرصع قول

 هنزززوا رتصرت کو دین هتشرفرپ ورو دمامهد وكب انوا كئين چ رپ درهورلی دابا نین عت ی! جواه ر ره

 رکااتتو روس دام هن ەت ,دموزهش هدنسخل یولپپ :وردآ و ضوغماک ا یدشع لروما عناد هدرود نم موو لکوم

 مت خو لو کم ةتباع دنو اهن نامز لوا یداکه ن رهشدو اهن ندن 1 بواب ارج ستو عزب ید : الو ناد یه هغد ذح

 دنو ابن یرکشع هرصدو بو دن؟هنفر طروت دی ع هفوکی دلیارما یشات ندنکم دابا هطاحایرک ع هل غلوارهش

 دوج: دنوسکناراد رع ءرلب دندهرص) هامهدنوانو هفوکهام هرو د هلک فید هام هرهش هدي ولې نابز نوحراد دل اف هز ا

 ةو رد فر رح رش لوا, کرد امن انآ بامامرو دهام یند هن وب لقي زط هییشتورردنهام هب هر صدها

 سرا

 ندتسیراوج نو دیرفنت حر ادیرفآ هام یزالو هود نعبر د هنسانعمرتشو اعمهدشزوراهانراهام ریس ارالد تعفن |

 ىدێکەد وجو ندرن> د لوا رھ وذم ںودیاداودرتخ درب ماننارووروهظ ىلج ەر کصخدقدنلوالتقح رب اردهبراجرب

 ناهام ردربمغب باک بحاص هدنرلداقتعاد:ه* رفک نوک اشوردقوک اشردام هاماهام ردرونهدمی جسایردب

 |ردرج نب نسیم هد زرو فاهاس اش یاهام رولوا عج نددنظعل امهرزوا ساسقربغو ردهبصقرپ ۳2

 | یسهنیرابیآر دی فف هر ایه امر اف یانراب» امر عفان هنتر ساو لوک و هننلع هتکسرولوا خدیضاسو یزاص
 |زددآ ی ۹ ھر یعزکینذناط از ویوا نالوا یرتخدیراد ناهوگرب ءام راردیاقالطا هب ودحارعش ردهنسانعم

 | سد "اوررید رد هدس رعروت دەنا را نا هک تردنواور دلت, دنآ یآ تاتهام رده اک ند هھک نتفردرکسهآم

 | هدنم سهام فوق یرف :ون یکی شفا اوهر و:لواقالطا هر هندی رقدنابندا ۳ رعود کو وکو ولد روک زاب

 [زولواهدنراهصک | دتنا هک یخ لاله نزوک خاش وعءامردیریغصكن لیدنقنالواهدن راکشفاوهالاب رولوارهاظ
 روا ریبعتٍءرولوا حد ندرقًنوندنوتلاو ندشموک کرد هنسنیرکدو یصب هدنشانیخدهرشزو هاب هشام

 ارولوا ییموب یثاب كنتسضعب رازاح ابم نوعا تنزه رلاقو هن زوال رایراخ a رود دهن هنکد هان لاو

 ۳ زکسهعه دام هلعلوا ل ادم قع یکیاهل و رار ډی د هیت رب ند رب هج کیا نوا كنهلوو و رار دياز بغت ین و

 دنزابودز هدنزو,رهاظ رهام رهام رولوا راک یک ندرکسب هه بوج رد یاش الع: 7 یھک رهام زولوار ادق م هبح

 HET ردیتمانهمقفاسب داتتباردلعاف سا ندتراهمهدب ب لعو دود درعه بر عرد هنن اعم درو ربا هد :

 | هزورهام رر دتا رییعت بقت :امق ارکبقُم«ن الوایبس رعزدیسوخرورکلود هکر: ردهنسانغمهامزپ ار تو اھ نر و

 ندکی | طظفخو طض :اتنح تافواوماباوروهشو نت: سرون دات هد رع کرد هنساتخس هم لا ەد ووز ۱

 | لبج مات ماس: ردە رې بت هدرهلاءاروام اسار نم هکر دکردنآ .لوادلتسواهرسک ماسهام ردتزاتعا

 ووت لد هرب مواسم سرد ترڊبود تردبو دناروهظ هدق دلوا بتاع نام :۱هامیدمشع ادم هلاهدیعشند هانی هدنسادل|

 ۱ هکردلالح ها هد اغ هزوریبهام زر دیدیا: هوښ یس هدام متع زب ید اوهرزوا لاحویاتب در دیدیا رال

 همشیبهام رولا هی کندن ینا شوا فيغو .هتسخو یکی را دهاشناضمر زرروک رنو یرضب تدح قا ۱ 1
8 1 

| 1 
 0 هتحو د بصق هام روند ناک ها هدنباغ بصقردول:شوناک یشتوییصتءام ردنا تدنن مود عنو و |
 | لس یا ردرهشرب هام[ تنیمکار رت رغشاکرلواهاک تحل درو رد مابتسهام خاک. ام ردهدعقوملوایدول ۳

 ARE هوکر در شر دادن اتسک ر تی د شکر د مایتسهام هلذاک رت عتفواهرمسکش ک هام رددفوص 1

  EEEردردانیدوجو رولکن دنموا دال ر درؤ شه هل س رعو روت داماجح. |

 ۱ | لخوکو و لتس ارم ردن الا یراصلئام. هب ی عرف ییضفا ر دوج ییفانمو صاوخو سدابوراح هددشلابو هان |

 ]| مایا هو دیدشت عقم ام اباواو دند شنت روغه امرت یتدهدسوط رظوهدنرا د ماش تاو رولو ازا ۱
 ۱ مایتبهاع هو اول خب ee ام ام رووارمتااب هکر دیوظنر وبا نالوا هدنول هيت رت حو ناس اسرتج قۇم هام وه امرد هنس | نعز ۱ ۳

 ۱( | ةو "لولو رو دلالھەد .رع ردنآ ۳3 a رر دبد ن یترفردرهشزب هدناتسکرف بشر دهنسان عما ۳

 | ندنفرظ دزخ هزرودی مخرب نیک اا الو ناتنسيسورد هنس تعم تر :زومبهدنزفوهآ وهام دیعنا ی
 ۱ تست
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 هایسوهرقهدننابولو شغیا ناس ود رولوا یلموعو یرللاد ردرصتزب صوصخ هدنشراضحدو رارب د تح ہد ہک رت

 یعهدام لس زرولوا مدق ی وارد یی رعد هلج-اول رد اب و ًابلوحام ردهننانعم ادلولام رحم جام ردهنشانعم

 قداو ردکمزوکهعقاو مارو ردر هم قمالع دا هدر اقایح نیر ورولواهدغ امد نسیزبور داماش هندبعیج

 هد انو هل>وتفمنونوار نوکسواط خف انرطلام ردقتروق ندرانش قح هیقروقو قاراطزمتو قلوا نوزح هل بس
 هبااووان آ | هدنزومال | مام ردتغلىخد ًانرطیل اترطنلم للا فذخرارن ,ددنارکشفک جی ازردهب وءهرقکر دیجماد هایسیاز

 ندنعو یزویر بغاطهدننزونوماه نومام رد هناجر ا زب رفصمم ام ارقیمت فک ام ود هنس اعم

 تاته مامر دظفاحیهزصاب توقو تودو عفان هنیع فعضیواتتردت اب اب یراکدیدلتکک هد یک تورا ارتعص هلن رع

 یروع راد هدرار ولو صو هد راو ص ینا نر دة ار درب نلاودفورعمهلع-اوب هکر درعمایدنهحداسهدننز و ناتسکو ان لوم

 هاب هاخمیات ak ردیغارب اوزوچ یرلکد رو ود یدا رر ايڪس ا رددو ةف مورا دوالاح نکآردنینج طةسم

 ر ولو امجتسا هد اضداف راربدقوا قلب راصو خاكى راصهد کرت رولواهزمجهداع ۳ ردیعماتاسرپ هدننانربس
 واحهدرز ییعدرفصلا قورع هدترو ناح یزاعهلار نارام ردسهراصء كوي یراکد یداشیمام فابن كنامطا

 ةرحشو فط اطیلب لقب هدس رعرولوا لیمو ویو هحن او یر اصلث ام هل شیردیعون كن وک واج هدرزردت اربن دغو

 هدږک ر دکرزلوا هنس اتم اه رکاب هبسرولوا هبلا فاضم همد ار ةد زر تاجو هدنوقوخ یلوا ل وعم هدبصت تلاح
 نزع. هدیدنهنابزو رده رلانعملمز کیو قلاعوقمو ندن امرولک العد ندندب :اموروش د نت هد رعورب

 زد هنس انعمرطنو هبنسور دشد رم رش مس ESE دنخلدنزابودنزهدننزوانادأن امر دهن رانعملوصو تمرحو

 ۳ تاتو ERIN ET یک انامهرولوا هنسان عمرزکب هدننمتو نظماقهذوخ ام ند نتسنامو

 تو نوکس كنار دعن ام هنب ریث اترصمییاصعتساردر جن رم یه ماچ ف او سلام دھن ام

 نم مو هجوم یک اردرظةدسر هدهنسانعم شنوکو روش درف ٩ هد نع رد هنس انعم یاوهامهلسراث فاکو

 تل اعرارید ید خزرب اع هکر دلم م اع دان دن مردهنسانعم لاسو حد هدننغل دنزابو دنز هلم رسکو نو نوکس

 رود هنشوخراغب وط هلبار خذ نون مض "لر ون ام یدناوا ناب هدنسهدامناتس هرکس ردبنار و اعرب هد توکسلمو

 هد هل ار فذح هدلزایانعمرد,ج-اورادربو رار د ج د اخرس رد شوو طقن اهدندنع رلضعد ريد ملايا هد رع

 ریهچونمردغاطرب هدنزوشوماخ شون ام ردراکءانرب ندنرالتأف هاسنازادسا رادهدننرو رازول 1راسو ام ردتغل

 Cok هد نرو فاد :فام رونب د هده هنانلتممو ردهناخ تابرورض اوم تیلاثانا هدزو |

 توعد هەق دنر قلح بولر ا هزم نتعنصویدلیا نوب هادا ردیمماروپشم شاقنروردهنسننانلویز آ |یلشم

 لر هیلبا رکتو مظعت هنعا-اواک |ندنزوب هل رح ناکماب رش درانی ارو اشن نمره نب م اره ندناناساسكولمیدسا

 هب وله هرکصندکد ساتدات یدالاو هفدنز الروم بودن عج یتسالع نوکرب رلب دقح ه رهاظبو داد اعغا یسلج

 الصاراب دادا لاله اموع یعاساو رد دصآ بور دلو طهطا نام بون نسیررد هلکما "لوص بونلوا ضرع

 لعف ندندنام هد زو دیواح دام رددوحوم ىهذمەدىراىد نیحالاح هک رار دو یداو ناشنومات ندبهذم

 یلاحو ردهنسانعم نداهنو قموقو ردهنسامعم تب انمول مرکت نیس ام رد هنسانعم ربصتتوءاکو ردیضام

 زوقطیرکد هیچ اکر دنوگرزواوا یر یه كن هصح وبرد هصح رب ن دس هصد یک انو اكن هنس هکر د-فدا یهرهشو

 هنسرردبا رامتعا هرس هنسو هر نره هنسناسل ان هکر دوا صفت كنانلوارک دالاج اهلتفسانم یحدامدمرولوا

 باسحردت میام اییرب کیا نوا كملتعارین مینسعتنیورد ابو دهها یدعیرور ءهصو مرګ ةد رع هنر

 جحا
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 تها شمول مز کده دنزو نتسنادنتسنامراربد هرم ب ۵ لوت س رعردهنسانعمهف ابو :كیوکدرون درب او هد  رعردس_ داو ها

 ۲ هناح فاق نشوف طقدا | هدل و ودرب روس دهنشوقراغب و طهدزولوباح ونام وام رار دىن د ناش ونام یدک باندهدن 1 ۱1

A4 

7 EIS 

 هلقحندا ردیا عضو هته نايش 1 بوروتکیابنو بود هدقدلوایمعا ك راوروا ینوت نر بدنی یل مالا

 قلیراصو سبایور اج هد هعراررلر د ین د یوا يقنلرقنوسکنا :ارولبحآ یرزوک
 یروا هدنزوناج نام ردعخاب هننلع

 هنسانعمار ام رولوارتغلا اک مرم ورد هنسانعم تس مزاولو هناخ بابساو رو دتد هدر رر روتا یانو

I 

 رد هورعم هلکعدی یعدق رات هکودیلهاسرف جواب ردزمدعمآ :هلهحو ید او رد ةلعت هلو ص. ی کوز

 1 هکر دمسقن امظعا تلف ینعب لکم یخ کرد هنسانمم لک شن هدنزوراکن مآ راس ام امزدهن رثانعم لمر وتلاتصو

 تا ابا هقیقحو هر د ةت ةو قيا ةا هقیقح هفوصتمر د اع ير

 3 رولوا هدلوا تالفروس .درتهدس ی ءردیا کر درغصاربتمدشنزوهاش هام هامرد هنسانعم كمروتک ندرو [ردرضاح یوم



¬ 

0 

 روس د هد هر هسا ماحو راردبا فاص بورود ود غالب هلکت | روم د هفرط یر دند ک روسو روذلوا رعت

 نوشآ وا ردهتسانعم سالو ماکو ییکک در ^A کو هبآ ررکناشدوردوار د رکس اب نالوا ندکو یی

 لا | او -3 قمردشزاهنتفوش رها شاخ ی ۳ دز نر شا کردن بوشایمو هنسانعم لنفم یکلا نواهدننزو

 هزوراو هروشام تاب رو تا طاتحو شراو هر یرب هدنزو روس رود امزد تام كا حصر حرشر

 تب تل سا نما اس دز رب

2 

 هذغمول كل اشار اصاکیاو رولیراص ثلس اه رزوا ر و دهشماف هجا یراکد اد ارعت هرصم لا ههاوح هدزو
 عو رو رد هن سا نعمل ماز و هلرلور و ءلوا ریبعتلد ره دنسلک ره ۶/۰ مطرلر ود هما وکم هکر و دەدەشماق ها لواو

 نوکسوشآمردهاک ن هل درک كب ون2 چارو 2ام ند ةا دمو طلتحو شع راق هز یر ورد ما| نعل

 هتل "| فورعمو ردتنآ یراکدیدحاصت لرد حر و مدو لرل ورو کرد هنسانعمرثا هسام هام ردهنساثعموش ام اناه

 هصح ییانواو ردذوخًامندنو هشام زمغب دوطش 3 1 الاح رارر دنلاص هاب قامقح هدرلکفت لاسف رۆ د

 نالواهدیرا دهم شام هل هص.ص2ءاهور درا دةم لاقشمی یک ا هوا رو د هب هصحرب ند هلو نانلوارابتعا

O PO E E E O فک E مت توس نم 

 هد رءرزلواهدناکبش یادخبققواوهدنکنر دوع کر دلع نالوا بعت یس راد شن ذوک ی دنهشام رون اونی ده هم
 شاهشخ ردرسا قو هافرا ش ایم جم هد نرو اقان ایام دام ردهنسانعموشام لو هم یاب اھ رو دتلقلا بح

 [| یراصو لث بهار سرداو ین ارز ردن اتع دضک وام خرس یا مامدزارشربت انرهدنلکش

 رداکد مولعم یعادلوا یغل ه نکل روش در ەل رع ردهنساذعم یاوهامهدنزو صاف قفا رولوا یستنعرف ١

 هرول زعغجص هرس رع ردمت ابن كلغمص یاد دیش هد رددزرابتاسن مساهدننانو نوت مسکو ا [اطمض تو تون وظاف ٩

 قداقشسف یربک رتناریاو ن دو هند £ ردرعءاشوق ونک ار رد ندنراس وقف وصهدن زو غاز عامر روش دهنه

 ع ونربو زارید نایضهدن رعرولوا سام لد هنیمز ندجسن ةرکر ون دهد هراذع نانلوارببعت نامطروکوسسوژرید |
 هسرولوا کزعرقو عامهزسهسو لو هایسابو ل شیک اهوا كرر یرلحوا لس ,رادادةو ی روتاکرون اب دهدهنیج و

 توقا روئلوا حر هنسهسک اون نو ګا نوساحا هکرون دهن زفرطومق هدنزو هفاس "هفام روت دارت ۱

 رهو جزا هب قوقام یاولح هدنزا هنایمی > ری د ی و قوت امزداولحربرتعمهد غهدنراش ار هدننزو توقا |

 ندوزورر وللوف ندوز قلشرُکا ار دیجما تد د الورب ؛هددنور دیدآ ی لاورپ هدفاسهدننزوناک ان ناک ام ناکام رداتمف 3 وقت

 سا ر هر نزورک ادرک ام زدن وسف» a : الو ناکام یفاک ام فاک ام رازی دخ ماوعز دن لب کما شش رد عبرت هنضق ع ورم
 E E ۳ ام روناوارمبعتنوکیسب ربوا لک د نزا هکر دنوکی روش آ ۱هنریا عج وه داش ادرف 1

 لوکاو ردهدالق هک یاب زاغو ییعیردهنسانعمدش واک هدنزولوقاش لوک ام ردتلآ یراکدلیا رعت دکمه ا _
 هدرلهالهدانعموروس در هننک وا لان هرابتعاو هاج نکی ل ودور و اواز عت ن ا لادبع هکر د هنسانعمهدش :ولکواا 1

 ندرردربناک ام رو دانه ار رع و دشوق یراکدیذ قواط هکرد یکشاخ غرع هدننزو تاددأم ناکام ر دخل

 | روت. نو تنالامردهب کن دهصک تر حر نآک ام ردقمراو هلاک دت خو لت دارم هک ك امروس هر ا والد

 یال ندو اودرضاحىچن ندندول اکر دره یالایه یالام یالام یددلوارک ذهدنسهدام هکر د هنسانعم كنرتغُش ِ

 و دلهالمض سلام اد روک فمر چک اا نما شم لام رولوا كءد هلواهدول او هیئالس یالابم ردهنساتعم ا |

 او زوو ر2 را هر هدنر.دنالسک دسرو شخ اتهام اعلام ردهسانعمهاسوهرق ||
 E نصقیامرخو رر د یدز زغم ته نو کن ازار دیا ترت داول اتفشو ی سو قدنفو كىنا تحۇ ى تسفو :

DS E TO ۰ 

 و ادرب ندا .واراکر اسب دنا ردهنسانعم تماوحر تا همسر اف فاکو ر دامرش ناس روقه دنح امن نوم ر ا ہلاک ۱

 | ابراحولمم طار هو دو تا یا یلام یدو کرد هتشافعم ناکام هدننزواسریاب اک امردیعما ش رش
n~.یلاولام رونلوا قالطاەدەب هغ او هنوتلا ی هکسو هاو  O i OE EARروا ان ھر  

 هل اح . هلام یدنلوا رک.ذ کرد هتسانعد لوک ام هدانرو لوفاسهللوهخواو لولام لولام راد نریووغآهنالس ہ هدرب صعد ۱
 درک ا رو ۳ kf كح دازودو لدروس زد کرم ندتیسنءاه هلال ام نالوا ردصم مسا ندندلامهدنزوآ :

 نیرصم هنعون كحوک هک کیر ]قو یصراو دل زا جز اول دوزو نوار عتوکراوس ہک کد یراکدازودالرت

 لامالاموواط,طورو نار زارلىق زىكا e 5 یرله لاح هروسلیشح "از هعاودنو روتلوا رببعت هلام هنن هنکوسو

 نارارفو قوحه درو اخ گام یار وارد هان بازیها هامور د هناا ا

 هدننزواملاو املامرارب دام هنامغاب یلها نکدهدن اتسدنهوروت د لسع هد رعردهنسانعم لات هد انووردهنسانعم| ا

 رردار تال اغا ییز نا یرابح اضتادرفمرثکا فوت رارابپ قارزحو قواندن آ ردرصترب نوزؤواو هت

 ا وک م جز

 ےک -
r a Nیه سه  

 ت
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۱ 



 هدراوبدو ردهنسانعم خکشو نح مرو رتو ملکو«دنزوزأت زام ام میدن اهم د م2 هدنراند یراصاردندآ قلارصن

 نت نالواثداح هل دس کر د فقس هد یرغو هدراود شعبلا دنعوردهنسانعمقالتجءقرابو هنخر نالوا

 تحارو غارفو ترنشعو شاع هلیسرافیار رام رار دیا تغاد یردردهناد فورعم هکر د فش وزامو) ردهنخرو

 هجا ردرضاح یه ند ن درزآ هکر دیففر از یموردهنسانعم باش عورا نضساوراطع هدشزور ابراز ام رد هنسانغم

 ناب هدس رع ردهنسانعمنالمس دل او هکر هکر دف ردرارامهدزو ر زا هلسرافیاز ردزا ردزام هنسانعمهع اهدص رو

 نونرزام ردهنشانع«یوهتو تفعهددتغادن زانو دنزهللاد .کوازنوکس ناتسدزام رو:اوار هت نروا هدیک رتو

 کی ابد نکلذس یراصاکو راش هدر دم رع هد نمف داة ار دام یرلکد ید هنالوقندنعو نکآدس هدشنزو نوکرز 1
 رو د ص ڪش ا هنعوتو فنصم نکآردویرلکدند نکلدسیراصرولوا لث ام هرفصو ضا قرون نقرر دوست

 نون قروو هاسقول كنجسقربو یدناواناس هدنسهدامردناس ناو ارعبعتیتکیدزفاس صیضتاراشمروواد

 رد درز درومنورز ام کر لب دیدراضهدروشدرمشح هدمکرترارب در تفه هکو رولو ار کن د ندر و ننس ر مور خص ند ورو
 رار ديانا ودر دیعو هایس كن الوق و هدنادرفم نکلروس دضرالا نوتزهدس کرد عو یواتم كسم عف

 كنحاعا طواد یورز امهداوقربورونم د طارم ےلا یخ ہ دہن س رعرذلتاف ےس ردراویدیعستریوردسدابوراح هددعدار

 یاز نز امر دغاطرب هدناتسدنههدنزو لزاع ل زام ءلزامرولواقالطاهنلوک» كسرالاد طول.نودرزالاد امراریزرد- اشحا

 ردرلکک هقاح هقلح هاو نچ وارو نانو سرو زلواربعت یک هعروکواودمر هم هکر وش د نک کلب ھغو

 هس هقرا كن هنسک نامنسوزو سنز ام ضعملادنعورو دبلص ەنعو گوهر قف ەد رعوهرهمهد.سراف هنسارب ره

 هیوکنشروهشمهدن اتسدنهر دید خثرب ندلاحر هدننز ونیدک اب نیز امردږس هک داوا ناتسربط هدن اربا هکر د قغ

 ییشاطره هکرددنکرب رب هدنوردراهحرب روننمترامجو رای دروتک هنادیمبو نا نود اترب مانهنزام راع مان

 یزلکدد ی اغاوزام رر دیا تغابدیرد هکر د هناد فورعم لاو هدنژووزاس وزام وزام رردبالتنودهردلاع مدآزوب

 سن یالرت هکر وند ه هتشق یراکد لب اربعت وکروس "اراک اویدنلوارک ذدکر رد هثساتعم نزاموردر دل حس

 ام راف ردندنلست هحوانعو عاما هدننزوز وزوسوزاس هلیسر اف یاز ز ژومورام رارشاراومه هلکتاهر ؟مندکهابا ۱

 یدنلوارکذ کید هند افااا زونوماهنوز مرد هیاکندنسهر ایا دیس درشت ال او

 هیانعمو ردکءدیسب رغالد دکردهزامدرد نعد دردهزام ردیککهغروکوا هکردهنسانعمنز امهدننزوهزاغ ءزام هزام

 یلاولحو ردمس رعم جرابز امرداول> عو ور هدتزوهراکش آ هرابزام ردشاوادراورلا لادفذح هد هک سن حاف رب

 قرا ع مانه وکنش یافتالاب هلانئزامموقرع هت زام یدلبا نا هل هتکراضعوو لر ورک ندن عون هم ارغراضعد

 ردهنساذعم هامویآ هدیدنه نازو ردهنسانعممروو ششرد هه سام هدزو «نشاطبنسار ردنواخ ندیاداش

 هکر دف یاسایمیاسام رای دیدردن رعهدانعموراضعدرو دیندهرهو> نا اواز عد سام اورو در٤ ةهد رع

 KETE ردندعتم ندساسا ردهتسانعم قلواتحارو ملک ندوسآ رد رضاح یه ند ناد اا او ندوسآ

 یتلعاط کرو ده هام تح هنلاج هدهد اوررو هد رغول شاز وس هدلوقرب رد هنسانعم تارغخو ترغو هدانزو

 ردشوخرب اک شم قو تكيکرا هدسزو هحول 7 هحوسام زون دتسأم هدهزفاس یعد4 ور ڭكلعورونلو ارو

 | راربدیر 4 هدرراددوب الاغ هشوقو رولوا مارآ زاسنادشآ هدنراعشا قطو ع نو هدنرلدارو هدر رله هر د هناخابرتکا

eرو, دیر هند شاوا حرتعو طاتخو شات اف هن رب یر رەد زۆروسان زوسام زار دیار بعت یوق تعیفسوب هدراد  

 د رغول ید ه دننزو ندیخ او ند سامر د هنساتعماوزب قولا فوز سو درود ەد زو ینا ی یامر دخل هد هلا هب چم نیش

 اک اهدننانوب رکود مق هدنرتیآرواوا یراکخ ییبضنم ردتانرب وراد ام ی که کو هنآ سابل نالواندم اوندکو

 ردنان یرلکدید ناتوط نحو اجرب هدا کرت رر د جد فص واخ اقم ضرالارب ونض راد نب طعاماح

 | ناردزام هدنزورکتراع ردنزام رولواادس یخدهدنرلب د رغصلرلت !یلواط رونلوا رببعت شلقولوا هکرذوم نالوا

 |[ زد هسانعم هذن ٌةماحهدتزوداش اب داشام ردهنس اعم قلوادةم مو یعلیتقو ك کو طو رد اعد یا

 مروه د نابرمس هدنزو ازات هلا لمه م یار | ارشأم رددنعم هننلع اسذلاقرع لوا هلا لت عردو ین د شوط دواک

 هلا هېچم یازوارآ نوکسو نیش تف رشا زرشام هلزاثداح نیمدداس۶ هکردمروو شان لوا عد ردهنانعم ی یومد

 نیتیاکوناتیاکهدس رعرردناربعتحاصقرد رلتلآ قو طروندنغز ءلرابح روم دورا و مقهکرد هن انا

 رد یرلکدید خم رد هدرلکنه رف گ یربغ رو د ید كنم ردرل ناد هح م رد لحوک ندشام راطع شام رار د چد

 لا لی هکرد یکلا نواهدننزو وهاب وشام ردندنار دم ردك جو 0 "مون هکردهناد فو ر درر دارس ةت 1

 دعا

TASS ERE a DD 



52۳ 

 س ۱۳۳00

 قمرزا ندزردهنسانعم هاله ندنانفاندزهدیدنه ایزو رولکنسانعم بس او یبروکب اسحورد هشعانعم أ
 | نادر اتیا دنسارام شاوالئانهتلودیی ییعب رد هت انعم ی هزات کز باراف تارام یو هانی |

 یس زه عسات مووردصعترب ندرالواهدنرب دمع ىع ندنرادد ونسوخدابرز او زددا رزآردبمانهدنزو|
 لک ومهس رزوا امةرک هکر درجا هتس :رفر ورددوعسم تو تهلاو حاکندقعن وک لواهرزوانا راف مع زر درسا ۱
 نادنفسارامو ۷-۳۳۳ 7 نادنسارام ردلوم هنسهدهع كن 7یچظنت لا صموروم ان الوب عوقوهدموقم موو 0

 ردناحاعزا هبا نوسف او هيدر یران ال نالوا هدربرب هک یسخوسفانالس و یال اسقارام ردهننانعمدشسارام

 راضهدورروشود هخ اهل , رقتود بوردزک دن وقوهدوتف بوو ط یران المس هک یت یعوطنالس عب ردهنسانعمریکر مو
 راعتهس رو جارخاوبدخ یرهز هلو فاو همقرندندب لصخش سّعوصنالس هکردتتسک لواابشاز اب

۳۹۳۳۱ 

 نال هل لارمغع فک یرکیدتسدرام ردهنسانعم افارام یاسفا رامو ناسهارامو راسفار ام ردیا حالعو

 هللارمغ یار رضم هئسر دنکحو قمروس شنا لکشمدای رولوا یراجیخد هدهرواگمیز,لثدوب £ یعوط
 رد هک زکدکردهسابلج سالبرام ردهاک ندکمزوک یسیدنک یشیا لوهسو لک شم ناھ ت سدیرامردکمر در وک

 فزوک اعادرلغلوا تدورب ابو رده دنتسع رر د چد تسر باتفاهکرد راک ی راک دید یر اک ایقرونلواعقالطاهدهبایرح

 غاب هفاسم كالن و کرب شارا نوک ۲ د نییرام ردزتاجهدلبارنوکسرروط توکیدهشنوک |

 نودلاج هبا هلم یا .نورام رد اوت یراوا رقهزانزکس یالاردهیخات ح رفمورومعمرب لس ین هاو

 ناب فرح هن دا هدر اد عبر داش یراکد ید هنزرهلفب ر ت هماعدکردیع هنبزارردشاب ارسهدلوقرب ردنانوهدنزو

 صعب ردت اتیراکدد زاعوهشوقهدمکرترارید ید نوردی مارا یخ نیم ر وحرام رردیارمبعت 13

 رازراک با هلو دعمواورا ور امر درت الا بی هدتا ارشح موه-عفدردیقر بو جرامقالطادوشر امان كلغ ۱

 هیجسنرلباوب نوحاکیدس یالسردناویح نانلوارسعت نغص هدکرت رار د ی د نزوک هکرد ا

1 

 OE نت نو نصرت یی کا زا

 نالس نالواهدنحا ردنا سفت بورو زعا همش تاتو ات یا راوخر امهدن دنعراضعب یدنلوا

 یمهجمار رهسلیا رضت هک لد تواب .فدلح كناوبح ور دیا لک | بووطرارغوا ۰ تطاداحیهدقدل !ییسقن كوي

 كع ب ےغ :ندروخرام لرد زدرهننابکو هک یزغا كناوبحوورارراقبح هرمشطراننخ ای هلک ی | میسرسیران لس
 هد .وفیدنک نالس هد دزجالطصا ردنثد نالواهدنحما .نهاربب درام ر هک ندکمکح ولنا

 ینمرد هدنزو خراخ یدرام رونلوا بربض هدرب كج هد قفانم یزو یکی ! نابزودرام ودب رق هل شمول یرتبعت

 هدزورازراکر اسرام رابرام ردتخل یوه رتو یدراک لار نوکتنورون او دهدهب ر هنس که رد رهو یکن وک اکر ون دهکنر
E EEE 1۱ ناتنرامرونلوا ریبعت افشلارادرد هناخراج» کردن فا ناتشرام هدنروناتشاخ  

 ردشعلوااس :هدنشاب حاطرب هفا معرف جو هدناهفص رد ها دود هدزو شڈآ شرامرد هنسانعم ناسرام 1

 بساتشک هک تقولوا یدہشعلوا همست هلال کوکرب ندهراسهعبسیربره ر دسر كروهشم هناشیدب 9

 ها كن رب رهو یدردتیا هدکشت آی عوح بور دلاق یانصاالاهدزا هنانشروب عیدلیا لو بق ی آتشدرز 13

 هکردنان یموع ولید حاروس ےکشرام:ر :لواقالطاهبهد کشت آ | هدع 15 س رذ راهبوناریز یدلب |هف اضا ییلتغار مو | ۹

 ږدی اکن در غز نالیروا هنغانا سوو رح یک احترام ردن راکدتیاربعتر رو صنم هاش دنر لتون رال پران ناچ

 نانلواربتعت یشاطاذشور هکر داشیشق هم ات فا یشقر ام دهی اندک فسا هدشنزو شکراب باف شفرات شفرام ۱

 یهد لیضفا رووا یدندخو یساخو یضفو یهد د ردندنرلاو دزوک ر ارد ید یشاطانزورو یٹاطزوکر د رهوج ا 1
 راک ددزامنوق شوتردهب وجرام هکر دهاکرام ام نعد اکرام ردنا روهظناشفارز یلخاد تنروسکیکرده# ذ ۱

 لشد ی+دضعد رولوا هدنساشد لرانالس کو :رهمزب هرهمرام م دممرام ودوان دارم نالم اب هدنراددرصمیرضمرام ردیاب 1

 بار رسک هنرام رونلواربعت قلا ؟ردانا کوآ هکر دیفتخردنازدام ردنرامردورهزیابیرامرولوایوامیسضعنو/ا
 ورام ردکاف دارم هکر دز شا زوتط نون ضرس هنر ام رون دس د اان 'رعردت ابن نانلوارىبعتىلاقصەكىق ۱

 ردنا ر حرب ر نورام ردا سوم ماقمر.ەدىدنھورۈتىد و نا جین دنا یر ات هدنزووراح ال |

 هدنلحاوس تزغمیابردر دداا قلواساطیرلکد ید یلاعتمر جد همانا شاطوو دلم ینیع ضا ات |

 رتود هدنزوهراح ۳ یاعت هللا ءاشنا رونلواناس هدنسهدامردنت ان یرلکدیدشوخ وه ندنعاو او مو رولا ۱ /

ERAN 0هریرام ردةهنسانعم لوتفمشهل هد هد زو کرا کرام ردهنسانهم ع احور هم“  
 || صضنرببارنوکس بوتمرام ردهنسانعم ناوشزدامومیادورد هنس انعم زدنا ردا ھر دابا یواهدنرو هدیدان بار[ 

1 1۹ 



 ی در درک
 ۰ بابر مک کرد رد+دنحویم سر ےم لصتمهفلا ناس یکلوا ردشعلوا اش هرزواناس زکس یر رکی هکر دهدنربسقت تان اکو تاغل :

 نی هکر دیا تلعر هدنرونولاص ولام رذموعم لج قان رترتنهدارآربءلاش ار د رواکندنسح ردکوکف ورعمالا ٠

 ردلوعفم مسا نده ازردهانعموب هدر عوروشب دهدهنالغوا لو فسو ده دینوز دفورعم با یضرسز اکماوعلا

 یرب رار دنارهمعت رلیبسد حوافاو ردسا كتلع لوا هنا لصا ردسرفم هلن اان م فر : رګ یظفل نو امهدسراف سب

 نامر یربورولآ ندنربدق دل یم هرو ردمول توهشهنیرت یک دد تان لغات ندماوتتردقهدرولناس یطول :

 كنویرلتعلعوا فا ارقا یدنکن کم ارمغص نیس رہو نع هیلو ارت یت درب هلعلوا نوقم هلکتابودباقللوعفم هد اوج

 لصاع یرلادغ هیلونهفطنهکما دامزروطروشک امنادبودیا نوکترا ارفحروقنددنهنفعتمهلغلوا اب هدنرزوا ||

 هلسراخ فاك TFT IF یعحو دامت هرب ید ددوص ںرقع تورا ینطد رولوا لر ؟ یانو هجالاو

 ردجام یخ یفاشلادنعروس دتضهدس رعرولوارهک|ندن وهند هکضاکردروناج ع نان د راکه دیکر ت هکر درام 6 :

 لقانو یواروردآدبنداهمج رون دردن زعرادلآ هکرچمنساتعشمام "جام رردالک انوحان جا رلدر اف نمڪ“

 روس .دهلذق هد رعرد هنساتعم شیواو هسولءلیسزاق ےج جام جام ردید :1کدورراغشایزارقضآ ورد هم انعم یک احو

 قوازغآ هنزاعول لرل ةح وح هلکن 1 هکر دف ظ یاک نما نانلواریبعت نوخ هدننزو هجوم املیراف مج هجوج اب هحوحام :

 یکی نب دالي نرلیروای رلیدک ردقمالی بوبوا کرد هنسا تعش سولو سوب هدشنزو ب جودو جاق جوم جام رزکو داودو ۱

 قفانمو سسخز لیززو هلةسورد هق ازم هکر دهرسانو تلفدقنهدننزو حاس خام ردندنلبنت هنعس ل تو صار اط

 ندنعول یّرب نسوس ةدعانو هدنزونوملاماخ توتراش ام زار دهپ فک شاو یو ریوروش ۱ ۱

 هنعو ف دعم كنا لقا هدننزو جرا ا رددىفم هشرقنو هلص ام عجو یداعت رد عور كنعالود یزود د رارد :

 ردن دن رل ابا مظعارهن هللوه ع یاب ویل یدئلوا لیصعت هدنسهداماجلتارونلو هدنراتدعمر دان هدنسهطاسریخروت د :

 هدنرو تیرو هلو هی توی تنلومل روس 2 هنسذ را مک تراعت بو كررت هدننزولوتد ورا

oof 
 ۱ سم

 یرلک دساربعت کح رم رفولب هلی اف یاد رپ ول ول لرد هنسانعمر دعو لوکهدنزوولدز
 ye ى تمرد هوش فور ومكر د نولو دزو وخت زم ومل زدهنسانعمرب قلمل لىل لب زابل رد هفوکش

 ردتابترب همش هنوحل یس هجا زورتد هدنراوش شاطهدراغاطهدر همان زراد ورادومآ یدید ردنوجلرصش ےسا مسا وایلراضعب

ELواچوو ر در اتا والت نوشوجآرارب دک خط نوم و  

 ردتررفهرد ا یال موتو ارداتهدانعفوو روت .دلتهدنب ر م ناسی راف

 نج بچریجو ىلع ینلقا دار هد تزو ودم هول هول ر ریفععم فربفرت ارهاظ رد سود ترعو نانلوا رعت شک

 هردصم هلا ی ترام چی نرتقم هن ی٣ فورا فک ی ظ درد یر کد رود هب هتسکت سود جا نمو ی هفیطاوردهنس انعم

 راودح نالوا یسش رع هکر دیشفخح نیورب دام لتر اف یاننیورپ مردم یب اکو تغل تردنوازویکیآهدهحوتفم

 ۱ لشد هکر دصربا ماش ندنعاوا رلکه دلوقرب روهلکت ترک کرانا نا اک كنان وجرت وک ابدا

 نهان :ناح امردیکوک كنون خوفانرلرب دیملثنوغزوق هد کر توں ارغلا فیسهدیب رعردنابرپ ۱

 ےج سو کو اغنوکس یخ ام یخ ام ردیراص وصح بقل نج ماکحو ردیدآ نح زراسرو ردندآهب رقرب "ندحافاشما ۱

 سنج برعلا ناب رار د خد همخقو داکا و هلوا کر تفرطربو ی رع قرطرب یعد لوا( وجدك ر ون دە لواد)سراف ۱

 کر دمقارعسا ی حام ضعبلادنعو راربدیجد تارولوتاکرتو رارب د هدر هدرا د ضعدهت "و رونلواقالطا

 هغرودو رارروا نالادو رجهلغمالوا اصهرفسو برج تآ راهکار زد یی نانو وفا ۱

 هناخراخو هناح هزولو هن ام هکردهنسانعمتادارخهدننزوزوهالروخ ام روش, دەدەت [نالوحشوخویرحوهرکراب

 ردهتسانعم هدلاوزان غرا دودا ا راده اشم املولام ادرج ام رج راغ نده انه قوا

 هب هاب خاد هل بو هبناستفاضاوردهاک ندنسمز عاهردام عا زدآمهبلب کت قناقنادکر دهنسک لوا نج رد اون :اردام /

 دکردیردو مس | باهبهمیاع نوکسنو لادمٌش تخدردام ابرامتعا یر دا زاهز الو راصتالام رونلزاقالطا 0

 هدننزوهردان :هردام ردعاج یوقم لوا ترد یمن یکتا شوق هدوک تو همودقهدناهفصاو تاتار ذهب ر

 نالن (راویسانعم قلا هدننزوراکر ام روس دهناناکوا هکر دفع ردناردامردندام رد الژرب هددبمز رغما

 كغرۈتك ندروآ ردرضاحیبن ندندروآ هکر د تفت رانم ۴ رده ردام ع روی د هح ەد ربا نه ۱

 ناتسرامرونلوارمنعتءاقشلارادکناتسر امب د رد هنسانعم ضد صو هتس> 3 ردکعذهمر وتکر ناف ھارا هنماتعما ۱

 ناسحو رتفد ٩ دولواقالطاراشهن راه اشک نر دصوصخ لع هنماکح ناتسحرف 5 رد نبمهیانعمو قالا
Ire Wa 
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 هد وتغم مال لوا باب دانچ ید اکو ٽغا زو ةط نوا هدنابحوا کر دهد نمر مال لصتمهب اهناس یکر :یرکد

 ۱ هن اعاماح هل ااهیافخورد رهشرب هدناتسکر و ردهنسانعم هک ارووشنو راد هروکتدابهدنزوهب ۾ هل ردهدنرک د

 ردارب ماگ هدشرو لالو هب ادي شیت لاهل روس د د هر هنس دو نودو ادب زایوربفحو نوزهدنزو طالت مشاهل مشال رود

 ۱ هددرورودام رواهل یدابالدةنوشس ندنسهقرازوتنکو تودنار و ارد هد هکر عم مان نهدزاودردهسیونارس 13

 ردهنساتعمناداب و جا هد رو ول سف هل هاد د میاد هلردەنشانغمرۉ اهلهدنزو راز انارو اھل ردر وال ار هش مان

 هغلاطو حومهدیدنه تلور ولو ار بعت للو ابرو دیده هناخ هڅو تابار ور د هنس انعم هن اه دزور طخ رها

 هو ها رارروتک وص ر طعمندماس ردموا لسم هکر د كاش موخر ف مسا هد زو ناورهر ناهذهل رکان

 | ردهتسانعم راک رز اسو زدهنسالعم ناسف یشاط یکلدوراردراغا بویر هدنرزوا كن [یزبکرد یشاطیم ی هر دزو 1

 لو اانعدوبو رولو اكا داو دا راصذو نع رج لفلوا عقاو یرزاکز اسه دلع ضعبلنزودوقلن و ةو اوت قفا اونی
 رعرد زر ادا نھ اح نها رد هتسانعم رو شاطو ردهثسانعم نقساسو نوو قجاهدز رو هم هتل ردنتساشن

 زو والاهت وا اوک هلوک کر نیا هدنخردقلواراسنخ ایقهنسکناقاک ارونلود هدر اکحب -ومهدالح وسط ۱
 نوکس لر دهدنرک د ەرو شکم مال فان ب باب رارندیماطنربداو ؟مدآو یضطانقدناسنا هدکتو لصخلاو دغا

 فورممهدندودح موردنتکنرف) هوا ززا لمضمو ار همو قرهتم یر ارحاو ش ءرن اهکرونت سن لو یه 1

 ن #3 هدننزو ییهن یها یهآ ر د ء2 یرو جسم هلن اھ ےہ ذ تمهل روک ن دنا یسهنثودهطوا یراکهاو ناضفهلردرهش
 ر د شوخ ترب یراکد ید باشعهدس رعب اهن ی رده درک د هموم هد مالت ات باب ردهنسانعمتزاحاوروتسدو |
 لا دتع«دنزو نمیاتشکب ساره و دید مولعم نثر هدنازوراخ یاهآلیت دوم رفویشوقلیخشوطهدیکر ت

 نب نیش کن زنورا نباردنامناک نیطالسعدارمانوردترابع نذ هچرد ید طد رفتو طارفا ور قق اا
 اضن داما لد کم زو یدلبا تغارفاک !هدنتامح لاح قنطلس هلغمالوا یدالوا لور کو دداتقک 1
 0 رزم لوک« دنزو تبل تا یدلوا لوشن مدان عهدنا نودا ضیوفتهنساتشک یلغوا دۇڭ ۱

 لی اهورد هنس انعم تفلهدننزو ناتبعا تاتعهآ رار ذیریعت سو هلو کردن ر وص کرا دن ابو نداد 1
 | ردنتشم فاش د زویوا هدناب ین ا هکردهدنچهر مال لصتمه فان یابناح یکیاییرکب ردتخل هد مهم کاش

 لقضم وللثم روا هت وزد هنس انعم ناب اتو عش عش مؤ ی اردلب اهدننزوناک ناب ایل ردهدنرک د هحوتقمال لا بأ
 دیزهدنزوانسرا لر ودهتیلانعم غورفو هعلوایضارناوتمی یک لشو روش دهن وتامر سر ریختن نوا

 ردهنسانعم عضو كيج هدننزو نیو هلو هم یا ندننلروش د لیلفدس رعدکردهنسانعم هکتار 3

 | یاب و ر تدر نىاغمەدنزو لرز ڭنىلردەنمانعم نايل ناتلواركذ ەد هح .وتفمناناردهدنزک ذد دو روک مال یا نآ نان |

 شو رلضفو ندهنسانعملصا ریون امور دوز مسد وصو ر وصو رو دهد ر هرراج هبو و هر هلوک ی لنت كد لزوکوز همش اس ۱

 رنا وم نعمت ر ارنوکسو هماثمیات څن ف نعژیل ردعج ندنظقل كتل ەد زو ناکریز ناکا ناکتیل رد هنساتع |
 ادا رم نالوا هم تن اومکی ةصاحور دایر م لطم کر دیفدارمودنزوزامهرراصارد تنش انو و قشواهدنیانو
۰ 
E 

 5 ءاصو قیخاجرو د یتس دهد اب هل اومعم ها هن سنر اسود سود رغولو یک ی راج لس زواولاو الارز دیار عزل تاع

 ریبعت هلکرس SER هدنابق هل ات یایوممعسلاذرسنک نیل رد هتساتعمراصا لاصا لاصل یکرزوطارت طواا

 دن رو تزن تربل تربت رولوا ادس .هدنز هشوک الو لزغا هکردکرک و ظسلع لوا هدننرورز هلال ون یاب زفر اسنانلوا | ۳
 رتونلوا رار ز هخلع ول هدزج 5 رت رو E زیووُفعمهدس .رع ز رولنک هشابهدر راکت هکر دهشت رومدلوا | 3

 دگر دهتساتفه هزار 2 لا دزارفوککس هرم در | دتل 6 نزع دز مش نالنکه نت وز نکر دهن اف اف 1

 مر قاطو زوار .بولاعقادندنرزوا کوس د هتسر سلداو مر لواهدنزوزمخ زل رل ندراهسن النکهننلاخرز ۳
 كاج هامان ام داو قشغ هک شکن اکهکردد هاد زو یه مر اکردصم مس |ندندیرلورونب دهد هنس شالو ۷

 اد کن کسنرازفا تس دو تله روا هند زور كوعفم مس هنا ن دن دز هد زو هزم ره رەزل رار دە زاک هل درب 2 دباتشوک ٤

 قعاعو كج روسو یش راو هدننزو ندب ندیزم ندیزمل یکمکعهنکبآ یلفرط یکا نکرکمد د حوانالثم رو د| دا 1
 را سهدازا هریکبصت نیس راضعن رد هنسانعم لولو ما ریل ندتحوتمم نونو نسو لو هم یا هتسا رد هن رانغمأ 3

 یوط هدننزولید كلل كلل ردههحوتاواد ناد هغى ر دقو وعلم رف ده ډنک فد زو اشف قم فل را داد اتیا وز ا

 دا e Rs اورو ا 3
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 ۱ تولد زا زلیسهمدص لش هک ردرب نانلوارمسعترا ا هالو يڪ واو .دنکرول زونن د هقوا لثرء ع ورو 0

 ردتفهد ها هه یازردهنس انعمدنکر كنز زو هرود هرول اب دا یسر هلا فا یغلوب یناوم یرورنسكتهر >هلوا شلجآ
 سولواو یاءواریو ردا ان ووت اک از هدنتاسماذح لات قبله دتزز ىر یرول

 رو د هدهب هنسک ن ديا تالصلد قزواهزوجراو یه داف هنر هشوکو هلو .دورارب دید لر کر دیدآ

 اراد ناعم هنهادمو صنص» زقلعهدنزوسوط هللوهحواو | نموآ رد هنس انهم لزا فطر ید ر طو

 یزوالواو رولکه نسانعمناهد ےک ؟ یک !یزغاو ردهنسانعم ےک ن اعدز 21ى ورد هنن انس 2۶ چاناش

 ردهشانعم قوذوق۶ع اطهد رعهلفورعمواوو زلتروف هلا لاخ هکدندی قاناهکروش .دهزوماج ناقشدابو یلزغاسو
 كا زرع زاهطاو قمردناس اهلا هعد حو ىع داو یعلقاملت هد رو ندسو اینو ید ماتم ةلجم عضو هناسوا

 زوم د ET یزعاو روس د هغ ات هامس نالواهدنرابد لوکوض زوج هدنزو شوم نشول رده رلاثعم

 رخ نیو دوحو رهام هجروب هحز اب قتربو رود هد هنسک شمارغوا هلع ماج یلاعت هل د دوعن

 ق اسد هک هدر وصتو شقنردیمسایور کرب هلو هاو اتو نت اعم اشزا او هغو اوو وه اتعح

 هاش ولی دنار اویاکرب هدنماناشولکت یجدکت وب هدنزمظذ فامنوسلکنایداناروصدما ارسهدمورخدو یکن یح

 دی دشت سواد الک تون لود اطزدمتسان طلة نشو بو دز هاشون هاو هجواو

 کرد هنسانعم ی هدنزو نژوسهللوهحر او نشو ارو دهرب یتیدز اه لیسهللو مجواوهراشوآ هنساذعم یاموهعلقاتلی
 یاط ستار دف اصناو فک تادا كاتروس دەب ر وصی نالو لاو ردق اب هر نالوا هدن رای دلوکو ضوح

 رار د لنور یاس هغو لەر 0 و هدنک رتهتسدرب رولوا عو کار ارید یخ د قوقدنخر د نجاوقوق هدندنانو ها مهم

 غول ردهنسانعم ناسورپهدنانو سورعاروت دسو رغا سوطول هنسیرو رار د هغو ېراص همسان اس سدو

 فوص فو رده راثعم نکودو ك او امد ندسعول دواک صا لغذو لع اف مہ اورد ضم ساند ند غول

 روت ددورقلازبخ هدس وع ردنابننانلواربیعت تلو لیفو ارت قیلقو یتیدصبنالب کردا شرک اههدنزوا
 فلا افول ردعفان هنسراتلع اکو ق ی کرک تسانعم یلغار دزازارب د نیتلا ةر ش هدم ریغهتت یوم عون یکی
 هدندنع راضعردرتوم هدنطاقسا ن نینح هد ص نذمر لواءت ردنا فورخم بانو رطزد کرد نورو طق مما

 ردثاظرب شوکه داغ ردمعما یطمق ره هدلساب و هللادرمسکوارنوکسو اف سیدرخ سن درفوآ ردن دنعون ورقه فول

 هراناحو هر. لب وسرد فانوس یی ندتهخپ ور لس نا هکر حر ولو الغم دیا اهدهبانوفه وص

 سو. یدلنا غض اول موقيم هکر دناکریاطسق اطسق هدلوخربیدیااکد هدتمکحیرب رهرداطبشردب هو ردعفات

 هد رر د يسر اف لدرن هکر کر دیعما نادنیسهد ارس ەد خۇم یاب ندا ردفورع لک داتول یاطبقردرتا ادهش ۱

 هدننانوهلقاترنک سقوآ سئو ردعفات هتلغع صرب فونسزونلواربمعت لدرخ قو یمن ہک هزتهدیکرتورونم دداشزلا بح

 ضضحوو درحناغا ضضح هکر دم یرهزلیفهدن ارس هو ونومول نات یانویوآ ردهنسانعمض ات وقآ
 یربک و روند لول یخ د هدنکرت هللوهحواو ول رددسفمهن راتلع یتلیراصو قالط ردهزاضع ی راک ندنال اوح
 ر دتا نالوا عت یشصراص رک رذبا قالطاهب هقشع ناتسسشلهاوزو دم دهبهن ذرة ور دیس هو دلو هیضقوزاآ

 قالطاهدفناربآنالوا یسهدامتورتارتو شکوهبورّول یک < كيو ؟تویفهرب نیو نیل کیا کو ولج دەر هتسک ل واو

 ر انفامطق هکر ددوجولوآهدنراعز خمابت لهاا فوك اش روتکوآ ول ردیدآرهشرب هد اتسدنههلفاک مخف ذ رک ول روناوا

 ییقدو نواهلفاک مه کو ردیا لصاو هبههبناسناهمب رع توراتروق ندهنناویح هصقانروص فملماکج اوراوزلوا
 حول زونه rf هعوع شف 1 ا د توا هدنک نتزدهشانعمقد وسو نواش : 1رواقوردهنسانعم

 هرنزوندنش وک ند کول کول یسمولو كوكب یعدردهنسانعم لس لانو یسهلو امیدکییعد دود درب کزاوآوهملوا

 ةد و لوخ هلو هخواو لو روس دهدهنراغورو لر هباکمالراقحوحو ردهذسانعم تامورود یکرطاخ ربا یربا

 ةکرد الا دالرمالدلسراف جو نون نوکس جالوآر دی و سنماک ارد هشح فو هبق هک ورد هنسانهماپحو مرش رزم

 مط ولو ردهنسانعمتن الول رو اول رربد ی دذلرالول رود هنسهب دعا هلفوت عف كن الول رداولح نانلواربپعتاولق

 هدرا هیسجزدفورنعع هلو روتلوا رنعتیامواووحو کرو دهبروص یراق داب ن وع یخو 5 یراموصعمرلمال

 نالوا ندنوا شلاق شعبلادنعوردهس نمک لو ه واور ارپ دذل زمام د کر ترولواہدراماجودنراقدرب وصو

 روند جد هدس ر رع رد هل کوب هکرد هلان غم اس :ول ابوول بول یدنلوا رک هکر دهنیانعمیرول گو لول دون يد ەن غمو رج |[ ۰

 روتلواربعترخربخ کردم قدر کدو کج قوعهدننرو نی هشوخ ها لو راو نیت نهو اب ی دابو

 رس ۳ سس

 یرکب
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 | رمیعتهشاو گر دسلءن هدنزو شام :هشاو ودا ناننواربمت فوت فورعم تاوآ ردندآ هصقرب 5

 هب هنسک نیک و فیفخ هداه دنزووذاو دولاولراراه ان ل عنه دعب بوردصتهننورب تآ هشالآ کرد هنسن یرلک دنا 1

 قلقاا زدهتخت یراکد تبا عضو نیر قابا هدنرو ق هاک نت ههلوجب هکیس تنش قانا ابو اب قارونلو رییعت هم رود

 هور هلا همد ت هنوکس تااح نالواراکر دهد هت هک هه قل شوماخو یلاح تو کسو تععیشوماوآرردیارببعت

 ردن وغلا ۶ ردیف دل لع هدناوخ اب حول ابر امتعازوزو شرزژوا هن اک نداد كنرودحوآ یدنلواقالطاهر اعتسا

 رددینووا کر دنسنمهروکلعفوانوکع: دارو قخومور هات «قارضح مرکی ایلوادماظعیاییت

 هدننن امن لزاغو هکردهتسانغمهزالمهدنزونانزمه هلاق اتم ئا نانزول رونلوا اربع هکر رروقهوممر اسو مزوا

 تناعاسا هننحاصیرکتاهج كن رف نکلر ذس رع هحرکت غلوار ودوار عت دو لد كچ وکرد سہرا تانالوا | "
 یاو عضاوو عوضخو نو سلوا مالک رکن ونسلوا ماغط زد هنښشانعم نیرشو برج هدر رو هضور و یدناواا "

 دسافو شهلرمشخو شاصوب هللا خم نشوژاو نوکس شول رربدهمدابزولرون دهنساواح مدان ےن زول هنن رو ردهنسانعم

 ر ورد او عوزبهدنزونوکن وآ یددلوارکذ کر دفق ولاول و لول رار بد هزوراقو هنواق شلرا

 هک دنوآ ی ول وک هدابز كن امرش نعد ردرسفمه ارنا دراهدسنوم او هلغلوا كرت ىد هلو یازدهم

 ر ر دهنالغوا لوعفدو ده دمو هب یراق هشح افو زدهتساذعمسامعویاذو رد هنسانغم لشو لهاکو راک هدشنزو

 تانارتوروس دیندهرم+ح رفدو رد من یسهلوعهداغراوزا دنا مسوراکتمدخ و درک اشکردهنسانعمراک دو |

 ربا ندایحو ندادخ فوخ هدنوزد هکر روم "د هک هر ف نك نهر لو هدحالطصاورواوا قالط هدهنغر اف لاط 1

 فاصنا اعطق بولا کد جان ن رللاوماو یدعنتسد هل اطا هةل اور یو لابی نویلوا 3

 عياویلعف ن نعزرو د هنشوق 5 قلي هدننزو هؤ د هوڵر لر روس هنس رزورایراف کرد هل زف هباواونوکس هنو هيلي |تالابمو 1
 زواهول ردب ,اکدید ناغطهخولدار :هاظرر دیا زاکشهدهلکنا ار دیدآ شوقرب هباشمه وهیتهدیدنهتغلوروُ دف

 کرد هرن رقاب لوس هدننزو ديون دول رذنعسا كن رېشروهال هلاواو رو هول هدنزوزوغفرو هول هدنزو رک ادوس
 انیبن یل ردرشیلاوا ترضح تن مانه دننزوازب زع اریوآ ردتغل هدا لم ېم یارر د ةر ع نا غز قرون لو ار .عت نازاه

 شدرع هلو هحیاب شو ۳ با لس اه ایعلقا ہک تت یدل ا لو ندنطررپ زن لی بهم اس هيلو ّ

 هزوسکم مال فان تاب تاب کولو کو ردهتسانعم هساول هدننزو هشدمه شدوا هدننزو ندیود "نشنوآ هدنرو ۱

 هرب وه هز TET هموجتم مال ثا ا باب زدهتسانعمدزوآنانلوارک ذهدهحوتفسه دو دیس دوو د هد ۱

 هد هک ضعد رر د جوق قربا او فویتقریا هدیک اکو رردیند مرغ ردهنسانعم یسد شدو ناسهدنرو ۰

 شلوکرد رکردل۶ع لوا هلا 2 +نیشواب ق هشد ول رونلوا ربت کلوپ رذرغفصوص رادیو نان تم ۱

 ردنعما هلو ندنعو تابوبح هدتزوات واب وراز د همن الاماک یا e اقه دزابد لوآش مار اندب اعهرونهو

 ماسفا هلا لوهح وارو ردهنسانعمنابرعو قلسح هدننزونو :توآ اذهان :هسول ردتغلی دایولوابوول ۱

 روس د هدهماعط شاراصه هقفولز رد و راک انانى لوک قويو دهدهب همقل ال وسورو ده هذیدل همعطا

 زر دنا لک ای کحهدنام نول هن زلا یکه ق وط بزراص ندر هک حارب یسهلوقمنابوجو فاقد اراک ا
 ەن کون 2 تم دو یز ا لڑ ہک ار زون دهد هنسږرباخک هدږشارتانززسةشقاتو

 ارد هنسانعمرتولارتولر د هتسا شعم هجمل يبو زغلورار د ین د ۍرکرز نابزاک او هاا میفرانلوا هدسلح هل غلو اررقم هد هن
 كج هجا كج هب رد هنس انعم تابورشمو تالوک ًامعاوناردندناست عارف یاب توو تو ردتغلىخدەرتۆل
 یاس هلرسر اف ےجو ردیدآ تیالورب دننسهزنارناهدنزوج وع خورد ی ۷ ت رونو تول ةدرب لج هبدردوول

 روتا لب وطونوزوا هدننزوا ول احول ردهنساتعم نانرغو قلب هلفو رعمواوو ردهنسنانعملوخاو ۲
 نزوس هللوه واو (EY زدهلساتعم بدحاو روشتو رو لواری بعت یدربو قل هغوق کر دینواریصح هدشنزو خوش ۱

 هکرذعضوم یکیدتک تورا تك وص لنس هدننزورومهللوهحواو رول روش دره 5۵ دم . رعردهتسانعمهامویآ هدنزو ۱ ۱

 زعاتواو روس ,د خد هدرغول شلزوسورارب درول ید هدننکرت هکر ذیعنارینعوربهروش دهدمن وصلیسروشلواربعترا |[
 نیشنا رصعو رازاهدنسارا نانیفضاءلا رتسنهدع وقد : ردندا رهشزیو رو دهد حالحو ردهنشانعم اح یو ۱

Ts 
 ارس

EL ی Tn 

 و
 ی سا

 تب و خوی یر

 نددس زانایوح روالوا ریمعت هات هکردهنسانعمهلدهدنزوارون ارو ارول ردیدآ ترمشعو سولواٌلوس رب ندنتهفثاظ ||"
 ردهزتزب جز بم ندارم ,EEE gy ا 1
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 رلهد عز لوا ارزرلب دابا هیعست .لکت ول همه آ ار ههاشدابرب نددنهنطالسرد هنس انعم سد“ زو دو نادل سعشلا ننا ۱

 هل سراغ فاکر کنل روش دهزوسشوخ نوه هدنرولات غلاك زنق ان تکون نل وا املا ۷ :
 ماعطاارقف نوکر هوزار دیا فیقّووطیض هلک ایی یک و غارب هرکد ناه دکر اک هناعا هکر وش دەت روم دی کنن زر ۱

 ردب وسنماک ۱یراکدید یرکتل هرانع وند رفانوز دل هقال وت ق الط ار کلب هیکتوءاقناخروش د هد هر نانلوا ||
 تنازرو راعوویلرغاد ررید ج رضهدس رعرود درک :] ید هدق مو هب هرت هطوخ فار طاوردکع د یعص هک

 رلغلوا مولعمهدندنع لج یعی دلواداسفلامایتعیادمههاب اس هداه دزور کم هکروش دهدهز هتسک ل واورد هنس انعم ۱

 لدن ەركە دنر مه . نکنل ودیقالخ كنو نایدابهکه هرلیا لاقدتس اوهداعتسا س کره ولواء ست سلح دراو ۱

ON DAES :هدهحوتفم ع دءدنرت ذهروسکم مال اب با ا رو دمشر یر  | 
 نولنوکس كنل رولوا ل صاح غرب العاهدن آ اردیدآ تدالوربهدناهفصا دزو ن اخخف :ناکل ردهنسانعه حو رشم ۱

 هدشنزوهند هنآ روئاواریعتدروآ هکرد دیس هروج ن دنفرط یر جاز غا هلا لو هحواو سوت رد هنسانعمراو تاتو ۱

 یدودهدننزو یک لرد هنساتعم لب وطو نوزواهدیدذهنابزو رد هنس انعم کو لوس وردهنسانعم نعهوزوجم :

 جا لزکروش_ دهدهنسهروحزغاور دهنسانعمقدود هلو نووکس هحآ رد هتسکش عتیهانوقلوج یادکرد هنسانعم ۱

 تفارکو فال هد رو ند داح ندیدم ردردصم رف ندنددنلهدترود# دن نوسلوایزول» هرمشط لرکو یزو ۱

 قاسکسهدب ابحوآ کرد هد نشر مال لت هو اونا مرک درد هر انعم ول ید: درد نه رار دیاد دب هس راله یس هلو ق مارقف :

 او تج سض ل ردهدیزک د هحوتغم مال لوا نار داچه یعازوقط هدن اب یکی ا هکر د هد نمر مال ۱

 ۱ هروسد هنمزواتدا هدشزوام ارد یثاداهدس رعو زدهنسانعم شناساوتخا ارو كلعکدور ولا ست كلکرتسا ۱

 لامال امژ كادلولطد وط هدر ما ا5 3 م3ل سا اقا زات رار د ناعثلا تتعهدس رغ ردت ام فورعم ۱

 ننزغ ماض ردیدآ هبحاترپ هدننسحاو ینزغ هدننزوناعنک ها هم نيغ ناغم ناغل ردهس رانعم عاجوكتمروسا|

 روسکم مال نا مال تام ات بان ردتغل ید ناك زد مالسلا هلع یل نزد مان لپ نوکس ك كم یدندردر شرب هد رق

 زو د هی هنسارو دمو ییرکدهدشنزوهمنا همنآ ةت یۍدرو یلامثش دو ماناهارب ۱ اروک ماره کر دعا اقسرب هدشزو :

ORR a ۱ندد اة دننزو نکے نل ردیدآ غاطربهدشرف لبج مان : وب  

 هرشطو رددنس اعم رتعنو قعلاص هدنزوندءر ندرهآ ردهنسانعم خلهدنزو هم هک" هل ردردصم مسا ۱

 ۳ سس +

 و : 9۳ ۰ ۲ ۰ ۹
 لصتمهع+*ناسب یضزکسنوآ ردهناکندکمورون هلا مات تعرس هکر دهنسانعمزرولح نیرماکل ردهناکندکلنا

 هدهبهنسک تسجو ق یرعتو لهاکو و روس دهیدنسکرورم شون امیشس هلا ةانشم یات مو م نوک سارا رد هتم اثم

 لاو كمللاهدس رو روسد هر هنن تسسو مرتهدنزو سک نسل و دا اک ندقمووارلتخارفو تخار ندر روند

 | ردتغل هدهلا هامهمنس زوناواربخت اکو کز دتر وډ شالت اک زوطودس هدشنزوتشرس كشلردهدنرک د

 ردهدنړک د د هح وتغم مال لوا بابر دز شم یغلزوةط ر کد هدنابحو | هکر دهدنمسر مال لص تم هنو نار ی ؟روقطنوآ

 نامزیدویرب اهدنننزورس ریل هل بکس اکنوزپ اک اک دا نکه نکا کنڈ اهر دروس دهن یراق لواهدننزوناسانآسآ

E A REدنا بر دوضع نانآوارر مت هجا دنا شناو یر غصدناویح هکرد هنس انعم نبر سورو  

 چوما راک نان لون 1 او ردهسأمعم ناولغوا درود CO N نر

 هلااط رکو نول نو کس ییطنل یداوا داوو لصاس ندزظنلوا نودنارظن سش هنس«دلاو تهاشدالواهکی زنا

 ن دوکی کا رب هدهارءاننا كنه لفافو روث د رعاهدس رع زد هنشانعم لان وطوقسغاهدنزو كنر تنلردنانویا مات

 ناسیلردهدنزک د هموعهمیفاک ثلا باب ردهنشانعمیهکوقومط هدلودرت ردهنسانعمرذل ابو یاسمل سر اف مالو

 نامزیدویرباهدننزو بند تل دهنساتعم ربنلموقره تن نکس رذآ مثل ردیدآ هب رقرب هدنا يتصاهدنزو نان

 لش مدور دیزوډ هرشط ضیلادنعو رونلوارسعتدروا هکر وت دەدەن ەر اد مال زغاور د هنس انعم هغشو

 هل سر اف فاکر نو رو نوکس كتل رده رلانعمیعرفوصو قعد یح وصدنتسدنک یدک یشاندل اعهناو رهف دو للبا

 5 و داهمطوف د کو راو ویچ یر اقا اغ چ کار شو رس یا اهن رس نامند کر هه هطوق

 كم وح سم اقا نی دلار نکارداولح عونرب هدننزوو لرد هدنرک د هحتو تمم مال لوا بانر داش م د اکو تغارب
 یالظا هنساولد مدال ته هنا تفاضا دوخ ابو هر اولح قلطم ندنعارصم دندرک ناکرد شاه  زولولومسا

ن ردهنشسانعم نادرزورد هتسانعم هتشوهدنو رولوام یوم یوا
 یا نانلواریعت E ندهعدرا طلخا ع

 هدنزو هرازت ب هراول ر ردندا' هصورپ هدناردنزامو ردل دنندانواو ردتآهداصارد هن سان ءم هغو :؛یدو رج :



 حر ی ات اس

۳۳ 3 

 نام - یکتلانوا رداولح نانلواربعتیس همقل یا هفملح همش هفلح همه رر دیاهیاکیتدندقلو ارز دورواا هک ندقلوا

 ۱ و مال لوا باب ر رله < یهارب یرکب هدنامخوا هکردهدنهر مال لصتمهیف رعفاک

 هجروا یرلقدتوط هک رالطاع نبآ كنس ەي اط تنسرب ,تلااهخفو ف اک ن وکس ن دی زده اباد ۱

 ات باک باب رب دردیدنهیغلوراضمدز لک انْغو عیشهسایاماعطولکدنر هررب دهدهننلع بلک لا ع و جرو د هز هرو

 یثک اوهدرنیک کوکی ن دلوا هکر دراو ید یوفرب رب باشوخردب راکد ید کوک کك رای شک ڈک |ینعب شرت یول 1 :

Eیراکدیدروا راض عد نوا رولواثداح هدنساضعا ثمدآ کردیجسایموربو زون دهب هنسذ سقشقابوهدیشارتانو ۱  
 یربردولرد حوا رولوا یرب قح هوا بصنم هدامهدنوه کرد شش رب لس دو یدال ایست یه درام کیم ١

 || حرکهدنحا رد,ساک یسر ورولواراش یک ك اردنا دملسع ید رورولوای 1 ینابلوطیحما یعدر دمت ||

 هکردهنسانعم ننلاتشوراردیا ریبعت لول ماوع رو دهد هرو لرق یدتلوانا هدفا )الو رولوارامد یک
 ابرو لمس ننابر نشو کردید غم ل: رفع وریورو 5 رعردک کن انلوار نعت قو بط ۱

 هطحو هک لواو تالوویدنلوارک ذ هکر ؟ردهبول لر زق یراک دید كله دننزوا دج اکا کا یدیدردو ید هب و نانلوارک د ٣

 نکته نم نکل رونلوارممعت كيبتو همت هک م وا لغانا یهیرد هتسانعمپوک د کک هل مالو فا هلکل رود ۱

 مال فان تان با رردیااوا هدنسدلاوح ما هه یا ی ۱

 رونلوا قالطا هدهنسهلوقمش "شو همراطنقردنبوا تآ کرد هشسانعم ما هدشنزوماسح ماکلرد هدنرک  هموعطم 1 ۲

 ه گز آ یی کهن سکنالف هک اتلشکرس ندب اغ ان ماکل ردس رعم مال رونلوار بعت هکر دمغلزغانابوا ماکدنهد ۰

 هماکل هدنزو هناسش هناک- اک ارد هنسانعم تیلوحر تلاوبصعهدسر ءرون دهنس هلوطرابمومیلومخف هماکلرونب دا

 هزوس رس و تی هک كاکل رد هنسانعم ترجو قلب نمره دزو یی اوه ناکا رد هنسانعم

 زەكىدسا ربیعت ج نکاەلىسراف فاك الاح هکر د هنس انعم ت شطه دشزو نج نکل هنکز ردمشانهم کرک کف رو“ د|

 ردهنسانعم نادشت آو لةنمورد هنسانعم رو نادرو تورو دیخد هنادععشو ردلماش هنکحو کر هنکو ر دؤر ||
 ردن دنلسف افلا عاما يسراق ىا ی ا كيو كل ردم . رعم نعاروس د هددنسهماحو هنماحرانفو سوت افو

 رد ها هک هدنزو نم رسنکساروناواق الطاه ر هنسنظلعو طظووهدمسارت انویریاردندنلسف عام اهلیسر اف ۱

54۷ 

 الثد روند هدر هنس شلوا خا 2 ابهد دعك زو قلطمو رونلواقالطا هر هد لس . زوتهدنس ی هایس ۱ زاویسانعم

 طلخو ناب زهو؛رره by نادانو قجا 6 رارید بل یکی اهکمب زویکیاو تاب ع لىتشمەرفنك زو
 کسا تولا دهدهنسابل لنسهلوقم یاقهدقلطموروس دهان هرابهرابو یکسا ۽ روس دهزوس عو

 2 الاحر دد اقا عوار ند نس ەق اطدارکا 1 نوسلواهدب رمغنوسلوا هد ارد هنس انعمناشنو کل ه نوسلوا

 رد هنسا نعم حول او شف هدننزواّفص اکل اكل ردهتسانعمزسلیقوهداسو فاص ۷ ردراو ترپشعرب یم لاو هد چم

 | ه یرد قشهو شعلبسو شفلوا تغاندو ردا یاققانا ناانلواریمعت قر اج ضعملاددعو روش دهدهناشخءو

 غنوا بان نهاد ا حرمس بال هدر اکنهرفرت اسروشلوارببعتی با ]هکر دروماچ ی نم رقرد هنا خر لکی رار دهن هشرتو

 هر هنس صار , هسناو عداضر نویز هدنزو تا تان یدناوا نایب هدنسهدام دل ال خرس كلور دبلاع یوا لة نایغط

 هحرابو فت یفاو تمه ترخ هد ترا لامهتساه دیس ب عاتم یس او کدو یوحوزآ ارد فدا مم تاح ھت ءاضد

 دماویمرو بولی هلا لیهتورونلواقالطاهدەب کا و لاو هر ام ورنه یو رار دیار بعت ید رص قد ردو هېر وډ

 لا تف کسا يدنلواناس ,هدنسهدامر د دوی راکد ید یوط ناغرغاج هکر دلاچرخ سا ردهدنرک دهروسکممال

 نمود دلم الرم رک تلکس روم د یرثکه دن زع ۶ ردهوسفورعم هکر هکر دیجهادومرا ړل ذاکر خت و لکل رد یانرعرولوا

 لا تاردهدنز د هموم مال ثلا باتردهنانعم لواخدوب و هکتلکل ر وارد هکردسهتعقچ

 لوکل وا اباریغصتةادا هکر دردر ذم دیسر هدهنس انعم هر دوردهیانعموب یخ هدنتخل دنزابودنزو ردن ام

 اح یو ندایهدنزو مالع ماکرردبا ریمعتومد لیژوهو ىل ىرو انهن ودقلوس لوارولوا هر ۵ ا ودقلوس هکر دور

 دو ده اد هاضتهنکاطنا ندنرزوا نو صا یسیلامت ف ذرطردیدآ عاط رب هدن سی ذاحاج و رار شور د هنسانغم

 یان كيو كل كوكل ردهعاقرب عتاو ەدەلىجءاولەدماش تدالو نوهصو ردعاطرب هدماس الواو ردیهتدمو

 هح وتم هح وتم مال لواباب ردلچسم ید اکو تغاروقطهدیاب یکی هکردهدیبسر مال لصتمهب یمراف فاکن ا ی ةد نوا

 قلقلهدس رع ردشود فورعمهلع-او I راتعم نادنزود بو كنو کو هبرضو تنو خر ك ردهدنرک د

 هک هر

2 

 دو ا نکرید ندادماکل ندادماکل هدعووم كج هيد یدل شن هل ههرورو هک دتعاطارار دیاری بعت

e. 



9:1 ۱ ۲ 

 [|ردهتسانعم عواو قمالبهدنزوننر نشاردمدنز هروسکم مال بابردزاهدبرسکو قوکستنیش
 ج .شازدهدنرک ذهموجضممال ثلات باب ردهنسانعملشلموقنع ك ثلرد فدا مم ندا

 شب یرکب هدنا کیا دکردهدنعتر مال لصتمهب هلمهم نیعناب کیا دانوآ رو دهغطاب ییزواوهاس نالوا
 یعت نداد كاسا هما ردهک ندنغدود تیوب رادنآلغاردهدنرک د هحوتعممال لا باب رداشم ییاکد

 (r - لمآ رودلواداریا هدموة رم عقوم ج دوا ندازكنسزالعلرد هاك ن دةاشغب هنسذ ش 5 حلوا یصح ےل تتشمو

KALE a EMILEایزو بارس لعل نعد باشوخ لعل رر دیا ذات ا هنو کرا در اق ن دن  

 یش رارطا لمل ردرادءوالح نوبختا راب راترکشلعل ردنوکلک دان هتفسلعاو ناورلعل زونلوا قالطا هل
 هلغلو :هد هام ندو نی مولال عاف مساندند :رارطزا طر ناش لنز ود قلاخ ت رمضح هک لعلهدنژ رفآ

 ابقلعارداتفآ | تلف لعلردهنسانعملمرو تفاطاو نسو و ندا نید نیو شءذندنزا رطرولوا یدتعدلع) نیر

 رولواهاک ندرارساو كن اس که تنر ولو اهب اك یخدندهدادوندر کحوند فو رونلواقالطا هناتفهی حرف
 هنافردنان تارشدايم هک لعل را ناذم لل رد هب اکندبللریلد ا رده اک ندقلشوخرنس یابخلمل
 رزلواهاک ند ارمنعت ش هکلدو هزاتو ردهتفک انو فنصتوهتسو یغتو دورس .هتفسان لعل رولوا قالطا خدو

 راک ن دعیذبشةتوح رطلطنورد مک ن دتغآ روا ` توکنعباعلردەدنرک ذ هم وجحم مال فا تاب

 ر راک ندتوطر نانلوارسعت هحوراعوّل شجدو یل دیا کت اتك ەك وم ىد ودا ا واقل

 0 زوو هدنرزوایرانبن شاضشخو قوم رنک | دکر ددابرت یا عونربوردهنسانعمواکب اع)نزوکباع باعلإ

 كنورای راک دید نولوایکد دو کن اک لرل زة لحوک ناتسعل رولو هایت دندهدابو ندل اب س کمتاعل ردناوغ راّداب
 نیعلا ناسا ذکی راک زوک هدیدناتبعل رردباربنعت کیوک»ه نر کددو ناکه ربدکردتروص یک نالوا یو

 هدئادوفم رتاشراربدهنکع رادرصم ردنانفورعم کر اف و هتل ادنا یرب رب تنعل رونلوارمعت
 هدرصم ردکوکل تدحوخآ او ەدناكشىشاب نور هی ندن 1 او همدس زاد یو كناضزوسیربرب تمع

 انا هدد ثم مال هقلطم تدعلر دن اتلاع ناتفآ خنرز تبعارر ديانا ودر ود دیندکع نالغوازم .کواذدزکر رتوقابرت
 هعفد دنح یفص ردناسن یرلکدید مالسلادىع هلةد ر ت ہر ہک رتهماعو مصلا وربب هد رع کرد خا ءاک مد غ
 هاب یمادکر د مدن مال لصتمه ەچ نع ناس ینچ وا نوا ردرظذءدسری د هقلعم تمعل لىى عو یدلواناس

Jl:زستواو ردهتسانعمهداسو یاصو سلمق هدننزوغد ی د هدو تعم مال لو ابات رراشسم ید اکفتخلی  

 مساندنذيزغلا هد د زوزغن زغل رو ناو ار بعت ند کدا روم دم هطروع شلوا دساقو شةو ةورو رکا

 روتسمنانلواریبعت لک ابو هعملس فور عمزدهنسانعم كش هراحو ى شالو هد رع هل نم خؤ مال ے ۓتوردر د صم

 رهنلا ءاروامو ردهنشانعم یلزو یعافو جروس هدنزوندبزرا ندب رد زغل ردرلتسانموب .یالطازغلهمالک مارملا

 هد رع ردهتسک ن لی هدنمشانهکر دنفداممو هدننزورسغد رسغل رده ر انعم ك ماو قاصد وس هد نخل

 ماکل ماغلردهدنرک دهزونکم مالفات تاب ردهنسانعم تدزو لر هدنزوهنو# هن هنوغل رب دزاط هد کر تو علصا
 لصتمهب اف نابسیهدردنزآ روناوا قالطاهدمن همراطنتو ششردناوانالدروا هم اتا هکر دنفدآ رخو دو

 یف رع هرو نه تغلر دنا هزبس یرثکدیدخلشهدنزو تفت تقل ر راسم غل قلا ہدحو تعم بابرب ہکردەد دسر مال

 یک یندودهود رو دهغدودنلاو هل اف نوکس جهل رو EE TF ه امور ذو هلة سه د نو هرتشد هرب هرتغلر دس رقم

 هدهبیراهزبشأن روند هدهتسهحرا نا رم و رر ددراذکورفار می چ هل هدقدتبراصییءدودیو ولدراط ےن کر

 نعغل روش د هیهنسک شعراص یعدود , یشاتندل اعنا ضع هدنزوناشفا نافل ردتغلهدلسر اف محرربد

 هفاف ناس یش نوا رو دهدهتسهلکن و ش ء و نابریو شاوواوردهنس انعم ےف !مرزتزورفک ہے هدنرو- نیمه

 زسلبق هدنزوقد قلردهدنرک د هحو تعم مال لوا تاب ر راشم یب اکو ت غلی ]| هدناب یکی اکر د هد چر مال لص تم

 ردهنسانعم هسسدو لدو بد رفوركمو رونلوار« بعت نیدکیا ر وب دهد ەر هط ر روع دساغو رددندانعممدادو یاصو

 ردتلع كلك ازغآ هدزوهوهق هوة رار دید هم وارد ے کح سلاطط رار دما هد نرو شاف وکمهلجم شاموقل

 كن اک-رولوا ار اعهدقماسق نیزوکرو نب دغا لو توکو د طاخ درایو ظ.لغ هرات آر دراو یرلتا قلا هدز وکو ه دز ول

 هر هوډ نالوا هک لباخ ەوە. رءورولواةش ىلا عت ةن ذاب هدکد ار طظنهب هند آلو وا لیلعرلد داد عارتخا هند [ ارب نونا

 رد رعخدءدلوا یانعمو یسشدلانش ود لس توط نعد رد ەنى اخ مىا ن اغ ەس زعهس هل هال مسکورو د

 رادجزوقلءهراب ندمشک نها مةلا ردهنسانعم فعاورکمو اغدو بدرف قلردهدنرک د هموم مال فاش ناب رارید

 ندقلوا



 تزایکترونلو ارت تاسرح - هکردولهنسفیوستم هراّضعرو و رازروردرا هدننزواهتکم اتیلن است روس د هب هنسذ ۰

 رار دنا ناال رشا هتشرانوب زاورلوشم» هبانوا ردماعط ع ورب هدسرو تاک شا لمل ناب دهد . رود ش ۳ او 1

 ی کد لا رعبجت قازق لاو و> هکر ردهنسامعملرترتو راد دن ارم سقف ىس اقل حرا یو رلضعد ردد اولح عور

 رونلوا قالطا هد هنعازق یکویباه ها سيال مود رار ات ن دز وو ند ةت هلکنا بواب ندمتصوندشاط هکردهنسن ۱

 "ندنار طاق ندنحوا هدقدنوقهشت [نوطوا شاو رود هده رود شآ 1و هنااا شن 31 هدننزو هلن هشت 1 1

 ید منیاتم ملف و زردی وم هنمآ هد صع و امان یلزا یک جم هدنساضخ ناتسهفر دید آ ترمشعرب ن دنسهشناط ۱ 1

 . یازناس یخ آرد هما قوا لرکءدن رعورربدهژاکو هداکهساعردبا قشم یراکد با نامداویشمادتیا 3 1

 1 بو تشک رم هح و2 مال لز اباد رداچنسم یار ؟سهدنامحوا ۱ 1

ê 

 اع رب صوص هانز عەدنتزو لک نس ردهنساتعمیوروزو لج نوکس ےل ردەدنکڈ ہحوتفم مال
 بکر ت بولواع طو نزم ازهاو عاواو هنا نا دیالقو همر راز دبا فاکت هد اغرد هج ابعد مر ردسیروا

 یون ناجا اورو روک لکشلا ثاثمهکرارتروا هالازرطرب هن رشا ندنرزواكنعاب حاصنابلواریمعت
 ناس .یعدن رد هنسامعم نایرعویلنحو دف حول رەد ونک لات تان رار دیاد وزو تک ن دنا

 اتترد درک حوت مال لواناب ررلتشم قباقدتفل ش سد نوا دان یکی ا دکر دهدنخهر مال لصتمه هک ی اح

 | یمدوحو نکل زدهنسانعم قهوسوز کا ۱ زاد ییا ات ازت رو تفج تر تن رو دهساف قابل هدننزواضم

 ناغطزو ارد اط راردنافصوواد ردباهرابهراب یهرزویدوخرولوا یل هنادن دوول.قهرومدیشأ ه هدنلکش زوبط
 ادکودو ی دروآ رووا رییعت ەغلغو ردەبقترۈمدنالىكەشابەد ر اکنح کرد هنسانعم نها دوخ ۲ رد: راک دد

  1نك ەزۇ روە ۇن وفك ن ون دهشنافقانای هلطم ۽ ردهنسانعم  1 RIES CATSرولو ضع هزاد
 ْ کردم رک روت دهتروطاسباصت )ردهنسانعملج .اتفلاو و لراط ۷ ردهسنانعم هصحوا

  ۱ ۱ییاباویح هلاکت الرا یکرتشنر د هلرهز ووا ك غرب وق رولوا لشد یس دنکو لوک یرازوکردکتمس لوس ع ورب

 ٍِ زر امامت نی تل قرن یی تتلو ناتیفن لری د آهو هدیکت ردیاب رطضم نولاح

 رسک جلهراب هبا هصیصخ ءاه هتان رونلوارسعت هنس رد. روا همانو هند ھل رانا قانا والم ەمزجو ج واب قثر

 هنس هلعس شا J هدشزوهنفک هلن هن ر دب راکدىدیشاط هلق کر دیر مات یزد 9 ردیف أ

 هدنزو ند شع : ندیشلت رولوا خلو و عقم ےہ ہاوردصم مما ند ند شل تورد هنس انعم شل تورو دهدهبهرطق 3

 هدنزو هعدعد U انب رعالو فرحشو فرض هلمال خد رغ ردهنسانعم ندز زغلوقعاوو كلجروس ۱ ۱

 کند ها 1 نیزبنع ع ورب ةتضاخوروت درک ماشتسا بومقلاح عضولادعب هفر ظرب بو دیا بکر ت یرلاز جا یی

 دنس ندالو رذعودوع هکر درله داعش لوا نربنعیاهتلیلت رو تارت / ندروذاکو لشموندالو ىراغدوغ | ِ

 هدنررز ےک ردهدنرکد هموعش مال باب رولوا باک ن دنتاعاس کلن صکرزادباپ پیکر ت ندننابیطوالثهروفاکو | ۱ ۱

 هل ننآهدناتسدنه رولسصا كیوهو رونلوا جسلریصحنادن کو دز اس کرک دنا اضوقو یدرب هکردضدارمو ِ ۱

  هحوذعم مال لزا ناب ر ړل چسم یخغل برد هدنان یکی ا دکر د هدنه"ر مال لصتمه هلمهم یارناس یحزکس شررد | ۱

 ردهنسانعم لغو قتلوهرنوسلراع هلا لع دل کو هال لرکب ردهتسانعمءامقرخو زراک قراوص اردد د داا

 ردیدآنادىمرب هدنرهش صهرههضاحوروس دهنا د.میصوختآ هدهزودرذ در ردهتسانعم لوزهمورغالد یدزآو 1"

 ۱ نشنارصهدشنزورپ ر ردهدنزک د هموت 2مال قا بان 2 لح رده رش مسارب ندانسح ءام- اهل مال خف راز رر

رناس یحروقط ردفورعم هلک« درولالاس ردیدآرهشرب هدناریاو 1
 یی اهدا یکی اهکردهدنعهر ماللصتم هیچ یا

 ۱۱ لاعفاو لاوقاو راک هری ورصتمو ززو لقاع POISE هح وتم مال لوا بارد لسد غل ۱

 که درو مو *موزلردهدنرک د هموم مال فا ب باب رازب د هو هنس کب .تش ند هيض ساب ۱
 انکا ردتاغ ەد

 هدشدوصکردهنسانعم, نطهدنزوگ مرا ر دلجشمیغل یی | هدحوتعم بایرپ هکر دهدنهرمال اصتمه یسافاأ
 گر دهدنجمر مال لصتم ه هک نمت ناس یر نوا ردهبانعملوا یخ دو نر نّراردقط اب لز زفاسوهایسنالف نوکوح ۱

 لش زم ک + بوک ترک بل ید هم ادا خدشو هحور دکع دهرا, هر اشا لشل رد هنس انعم هعطقو نا ۱ 5

 ةکردرو الد وادار اند یکسص یدکی 1 دنفوکش هدلصا رد یک ت فتصوردهتسانهمفاک شرکت 4 ١

 نوکسهکسشا راربدیسد نشك هراب یکی ایرادال ا نژرزاهنهایس نعش داور ف ییسودنک هدنکر عمو ۱ 1

 رد هنسانعم شعنفوهداسو رو ده هند تنو شح ینو ساماو رو دهد نرو نج نشل ردهنسانعم كشل لنس ۱ 1

 لس ۱۳۷
۲ Mm | If 
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 هماعطنانلواتدنرت باد رغولو دس قلطمورلرمد تان وکه رف ەد ہک ر ترا ر دةس ةع م هکو ردوا ||
 است رریدییبلهدس رع

 رض رد هعسر نیدیلیرپردیدآرعاشحواهکبب ردیدآروهشمرعاشربندیزع یارعشو ردیضام لعق ندندسل |
 نايا فارکو فال هدنزو ند سط بط ندنما ردنافطغلاخزا نبایس دزیورددراطع نبا ی سد نیو هنع هللا یضر دندننم
 یا ےضو هڅه لاذ رنک ن وتدل دهننرلانعم كع ایلناوخهصفو قلحادمو كاد وس نا دھو هزرهو هجباضو

 شنی زدعقات هنسد رعاشددردنامن یرلکدیدهلکرتم هدنک رتو ج رطنسهدبب رس هدینانویرل ات

 رو دهشاو هدږکر تردجاغایل هقلح یرلکدرک هوریراو ط هشالا را دنلعف هکر د هتس انعم هش الهدنتزو شک
 هدنزوایح املردهدنزک دهروسکسمال یادت باب ردیدآاورب هدیقسومهدننزوانیما رد دن او شون

 ارثک | هایسسابلیعت بهارسامل رد رع هرون نه تغل رولت اندی دس كبوت ش مرو غوط یک هکر و دهزوغا ||
 هدشرو بای تالل ردهبانعم لوا جدول اسرع شامل ب] یدنلوا رامتعا هصوصخ YK > هایسرابهار

 ایات هدرو بادرک تایل رازبدین.دیناعروا لوسخنوو لیمه ردنا :یرلک- دیدقسمرمص هکر ددتسع |

 هدس رعو داررک هوس زوکوا دکر دةر دننویب هدننزوداشکدابآردهدنرک ذهموجض-فاک ثلا تات د ةنسانعم مظع ۱

 صج ندنلاعاماش هدنزو نامعن نال ردهنشانعمدابل هدابلزوش دهن ین :هکو ی هک هدننزو دا دش باد یدشت ۱

 ۱ تالرطساهدنزو هنا هنآ درب تعم بره نو فور وم نانیا یر دمنکسم هللا لاچرر دغاطرب هد رق یسهبصت

 هجو تعم مال لوا ناب رل چشم یغل تردهدناد یکم اک کرد هدنع»ر مال لصتمه یسر اق یا نان یخجوا ر ددل رب ندمت الا

 هنسنرب :كتیوک بل تاردهنسانعمقرخو قکریورد هنسانعم هج اما موق یه هجا بارون دهر ,همقل لون بآردهدنزک ذب

 یعیاردابا هدننزوناشن تامار د هدنرک د هرو سک مال فا بابر د هباکح تدني در اشك زغا ن کیا اوصندقالرو

 ۱ هدیابکیا هکر دهد نمر مال لصتم هناننمیان نام ی 2 درد ردتغل هدول اتت یاب یلدا رد هنسانعم ناشخرد

 ۰ 3  هتساضمز کو قسوج ورد هنسانعد کو دز نجزم ناچ نجوم الدا باپ ردا جسمی غل یک انوا ||

 ردهنسانعمهرابوروس ده دهن ؛ناکدردذوخ أ نی یم چم كکودوىملاج كتو کندز تلو كع: كتو کن در وخ

 رونلوا ر بعت بوط FETE بولو ردذوخ أم ندو هنسانعم یدانقوہق ردتلردکعد هرابهراب تلتل ||
 ارت هتسانعم مکتونرافز ردروہشم هلک ددور تار دیدآ یاچرب هدنالب دور دکع دیوطشاخ راتسد تلو شاخ تا

 قبلا عوحو صد رسو لوک !هدننزونادنزرف هل اهزمهناسآتلر دهرلانعمو ین ددم رع هل دش ورو دنطدهدمن رع

 هدر تهح مانشدو سهدنعقوم شابواو شالقو راکس یظلوو رر د نطبلادمعرادرع روس دهب 0۳9۳ سس

 | کردیدآ صوصخ فرظنربو ردلاةث مزو نلا یریربت نمور درا دق م یر ت نم قصن هدنزورط لر لر دا لامهتسا

 ہربل یدلیا ارییشت هللا فر ظی راک یدقارعضلراکرت راضعیو رارب دردی عم ندن وي لطرراروخ هنس ر ا۔وتارش هنا

 نیالقو تاو زار اورو: دهب هنسک لهاکوزورپ داچو تیام را را یاد هک یکس اة د زو ةر طق
 زابنم) رد هنسانعم هرابهرات تاعا دنورو مارون دهننووا هزطهد نرو لا كتل كتل رارندهد هر هسک( یعهوقم

 ح زو ده هنسک نهار نادانو خاور اولوارمعت نامند ار ونده هنسکن طیلادبعو صر رسو ل وکر اهدنزوراکف

 کروند هنسهچراد ناونا کا هاد تشم ئات هتل ردهنسانعم رابنتل هدشزوردنلق رتتت هدنزونادلق نابنتل
 هلن !نیت ال کردی داتعل هدنرو نقد نیت ر اراد هشزول ناتقت هروآ رونلوارتمعت هرواڪګ یرخهروآ جرانالاح

 1 نی رقتو نمعت هد هنسک 4 کز اب لک بله اخر هرکس هل ردهدنرک د هموجضم مال ان باب ردرومشم أ

 هدهب ر هسک ل اقملاتنورل رای ۱ درا € رب /اینرلروشاد ونت هز یرب هرزوأررم ) رعم۵ هورسلو ارل وهدا چرب المر وغلوا

 اات ردآناسو لقن 3 هداروا نوع | ظةح یب یددتشا هک دث ناخالص ا لق هدنزغا عی روت د

 یغل ترد هدحوتفمبابرپ هکردهدنجسر مال لصتم هل ین رع عج نا ی ردهنس انعمدود يمودورطم شارو سو

 جالل رولک هنسانعمدانعو تحالو رونلو ارببعت هنر دقمروا بغل کر دهنسانعم دکل هدننزو میکردم  ردلجسم

 عضاد هدّماوررو رد ءا چر طش عضاد هداوقرېورد هما هنسک نالو یراق کر دیفداسو هد, جالب

 فورحو هیلواردتقمهربرقنو جرت قرطرپبولواهرزو اش عب رو د هده هنسکددرتموردجیاطیعما لحن ر طش
 نارک ایکو رازبد كل هذمکر تو نکلاهدی رعروت دهد هی هنسک نیلیوس قره "و ط تو ۔اوار د اھت ملک رزوا قج

 ضوح AOE رف هدننزو غ مع رردالامعتسا جال هدانعموو رواوادا م فاصقسزهدنحالطصا
reinلات رلضعدو رد خام درلجح نوکس  

 لوا باب ر دلیشم یغل جواه دنا یکی | هکردهدنعمر مال لصتم هب یراق ج نا ملا رلب دید هب هنس نالوا هتشغ
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  ۰تو  ۰ GTسس ۰ ۰ ۰ .  ۰ و۰ ۰

 ر دئرنکل ع کرد همام را ورواک ما لء ند ند الورد هنسانعم یقه فو ی افر یه د زز ناس نال روسد |

 كلعربد هدنرو ندنانم ندي ال رد لةم ل ف ند ننال دی ال ردهنسانعم لاغنوروهخوز دکعدراسهوکنالفوک ۱

 ادلتو  ELTی یون دمنوش رو یو نشو زاوا اتم نار زر ام الرد هت

 راتاو یاریورد هن سان عمر اکو لهاکو لذ :ورد هت ساع هاتغو برظ وادنوا د صورو نلوارممعت نیا هدیکرت هنس هنامشآ

 دهسا ندنالنت ردن الرد طاع عراف مند ن داال فال شاووقو شارو یورو نسانءدهدنارورد سام

 یقموح كيلح لراقحوحو رردراعاتوروس هراوندیک رک بودیاروماج کرو دمعاریطصاس هد زوز ءار

 کرد هنسانع مش واکه دشزوریکاعرتروال ردهنسانعم هبال و همراو دلی و هجا اتل دور و دهد يسا یک ای رادداتس وا

 شاولو رولیر وغو رخ دنا هکرونب د هنس هک كم هدنژولرات لرل رد تسانعمربشروال رشوال یدنلوارک دا
 هد ,انوواو هع دلار ردهنسان هم ضیصمو واو هالهدنزر هواس هرال هرال ر دکمانانلوارممعت هقفو رەنا

 مو رص شال هیتر KR E رون د ہد ٤ح اعا يک ا یراذدانوا قموح كل "لرات-وحو رده: ایسا وع دیتا

 رردیا یمن لاشالعا هدی ارد رهش فررعم نددنهدالب : ردمعسایرمشروه ال هدر زوروا یوم ز دهند انعرد

 مسان دند ال هدزو یاب یال رر د شاور اکر ت هنسانعم هزت رخ هشارت یمادز و راهو نزاع هد زو هرو سام هر :روهال

 یشاهزو رولرایاولاو یسهداسرو شاید هددنهتارکو نی-ردیدآ شاه تورو رولوا لعاق شاو یماژردر دصم

 هدد لر هدر اسو كنده هکر دهنسانعم لشتو دردورربدأج هدررءزوت دهدهغطاب درقررار دنا نا ها لاو

 الكب نوساوا هدقارواو هدام رواکهثسانعم ثاف ور دف رحم د ژ دور وطرد و طروطو هولتنالتب دوکوح <

 ندندس الهدنزو دیاش ديال ردهجرفنالوهدنشب اخاطیکاکرد هنسانعمهدردو لرد قاط هدر ءروس دنالودو

 تعنصلهاو یسهلودار و کرو دهرول هصق ۳ الر ردلعاف مم دآ ندندب ال مرت هدن ال ردلنقتسملعف

 اا ندع ال ردیام ندندس ال دم وال ردهشسانعم توش حلوا جنس ندس طول هجرت اما ءرلریک

 ادادیو قاذکب یالهزرهر واک تساتعم لب و هزرهو عالام ازا ردهنسانعم كفروا كب اوکهدنزوندس اخ

 مال لر لوا باب ردلچش ی اکر تغلیاارویدا هدنارحوا هکر دم دنن ر مال لضم هبهدحومیابناس ىنكار رد هن |

 كن ها طو ل قورەمەكردەنسانەم ندركد لیسوروش دهقسهدرغردهنسانع»*قدرد بارد درک هحوتقم

 یر اک نارب ,ارولوا دی دس هد اعر دزوا هزاعوژ هوس کراوغنت ب زوی یک کک یرلهمرم هکر ردولر وصر دیرمغ

 نکح - لانزوسهآ ام ادورد هر کن دیوی تل ناشف شفا بارد هتس اعمر اکو یواورآدیازہزعت لکن وابزٹک| یرلمرګ

 ردهنحانعم رو سوالات هدنزو هجارس هام هح ابا رزاوا هک ن دنا هنسکیس امدادی نیر فتو ندا تسک

 دا جردزو امن دنو بو کی مدارا رغ یا اقروا که زوال کرد فسا زفز ن اھت کک ی

 هدنزو نحال ی انار ] ردهنسانعم دام)هداملرول. ہک ندنزوا باولاهدنوکو رو مغد کرو .دهغلرومغدهدنزوداوس

 ردهنانعملوایدوب هشامآ رازرک هور راو ڈال ۲ رایی دتارینعتشاو ل راد تلعن هکر د هناا غم هش اول

 یدودو زد ةا اتم شاوط لدهعدود هاو( ملا نآابت رد هاك ندسععاعش لصتم هر هکلوک تاتف[تآ

 بلو رد غص نانلواریعت یانوک کو هو دف هد رو ناور نابل ردننلاح یو شعم هل اعروش د هغلوا هغدود

 نانلوارببعت نجزرح هدنزوارقرمق ہل سراف ےح ےج ار ار دکل عج هلاهسابق رولوا عج هرزوا سا ةر غ ندنظ

 ین قدر وخو كد هرس قاطمو راز دنا لوارت اردا تبع نوکو ده هنرواهد يع سلح نارانکرداونو لقت

 نذ سودو هرب اد نر وک لصتمهنیمز هکردن دیاسآ یقا هلاح مار بل هنساتعم یاودفلع رو .دهدهنءراوطو

 ردننک ندا بابل هر لراح هل صاف بت نخ انار طش هجسحازنل زدنرامع

 نلرو د هدمناس نانلرا ارمسعذ یقندنعو لدرشوروقیا كعدرزکد هغدودو یک قدودر) هوا هبدشتةاداناس

 یر تیک رلوص ولاشمقمرباو یاچقعیردهناش ور اکر ذک هاکتیشکبآ دهی ن دک تن ندرک دهم 1

 ولمارذهنسانعمراکنن و فاو ناوخ هنقرهدنزو ناتمم < رون دراعه هد رعردرب یکی :رغآناحلوزاعولو ِ ۱

 د رغول لقسمرص هس رزوا هدعد بویلشح هدوصقهص یراعدادب اردنش اراغب صوص ران اةهدرلمال

 روتب دهن یادت لا نوک هما راریدهضراهدن رعروش د هلت دزوقجاغاهدشزوكنلب كل لا رر دنا لو هی

 لام هبرجو یراص نادآنالیسهسفدر دغج6 لرصترب هکر د هع ےہ اهد زو قدم یل رر د سوس ۵ لب ر

 [ كتب رصثوررپ دید ملل سعهدس رعرل ر دیاری دعت ل غیزو هل يص هدیکرتراب دل اعىم ەكىرۈلواەدنماوةلىىو
 ا یراکد لنا ل صحت لغ انمق هوا ظبلغ یی وصورولوا اغار یر لیست بوم نسب ۳
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E3 38 



¥ 

 ae TN |: عور هدانزو و هر داد الاوز وپ شم ید هش عال لا هشم یاو رد تخل ہد انوا

 شع د نکلذس هد زد راضدر در دیدن نکلدس یراصندنعون نکلدم تاب وردی یدغتیمورا لاتر ولزا

 EERE خد ىنرغا ئ لاتو یکتلدس قلانوترذلواق لا اوت کز ور ضد اند

 لطاوهدومید هدنن ب رعو رداوقاندهدو یدو سداوزاح د4ا ی۶ دبطرار واوا ما سس بوشزااک | راتلابیالوا

 رحافتو یوءد یعدتو مالک راخ ند هغ ظ دو هزادناهدنزو فاک فالروت ا نه و و اطالو

 یلوتسم دزاع هکر دناطیشر تا کی یدخالردهنسانعمیلزتمایخورون دهی هتک لوضفورسایحوردهنسانعم

 هنکحوکو نسرکهنکونم هدنک رتهکروت ده هنکت حاعاهدنزو لاخ ال رد غل هد ږ فاق لدن افر دنا اقلا هسوسو نولوا

 ی دلرا ددد هر هنکق یسهقرایو دم د ت شول ال هن هغدولتکر و دهد هتسهنکت ی دامو :هتسهنکټر چو رار بد هطاوق
 ردتیوطر راعاب ندکوکخیک ر هد هرزوا تات ضعد هددنهرون دمدهه وب لزق نانلار عت كلوردرلر تام

 ررردشبا یرلهتسدقاصو لق 9 هلو ایک م غیص کیک واوان دنوی یرا هل ۰ "رب اعراردادنق نزروشود

 جاع هکردمشآ اجا هدننزو هعای هل رد نم خزر وتر والیاتو هارو و

 مکداوزس اد هد نرو لام لال زال یدنلوارک د هکرذهشانعمن XA هدنروندال نکا ردماعط یراکدید ینایروح

 .لعلور دهدند الون اشخدقدعدروش ده دهر دود ناثلو ارب ء5 لعاورد هنس اتع خرس برو ی ر وورد هنناذعم

 نینعت ههو كاتا هراقد وح ردهنسانعمدنعو لوقوهلوک هدننزوالاک الال رد رعم لال هدنادتعراضعو هد رع
 قلقاشکیو قاب وکریو یلراکهزرهو ردشلواتلاغع هدزانا یلنغلالالهلذلوا ندزسذح لوق یرنکحاراناناوا
 ىنوغار ەدىك ر تەتانول ۱ ردعفات هدعقدمحوو هربساود یزو عر رولک ندهن هرکس «کم هکر دچا تان رب وردهناشعم

 هنسهدام واولالال ن .رکلردکع د وا یب اردنا را ریدال الو اولولزد هنن انعم هدرشج رویم اردلیورل رد ید یک -وخاو

 ارمساللال یددردس روغهدیسانعم قایاز ۹1 هل اتعموبراضه روو هی هنس هناد م صوصرد هبح عوفربوردصوصخم

 :نابزور ولوارخ اف هدنیامفر دهحراب سنحرب هلال ےف سلال ر رو لوارسعت یساعامرحر د اغا مداخ هکر دیا امسهحاوخ

 روس دهن افقانا ساک ۳ SAF تر کونوررند هحوهدس رعرو دءهزوبهددنهءالع

 يق یینسران ی سرد نالرا هدنشان ےلرورح کرد نام سور اتو یدایا صیصخت هجونابراضع»

 اون و هزهدننزو ساب 5 ال رد ەنسانعمكلال اکلال ر روس د لداک اه د رعردهنسانعم مفاو جا قلطوروئاوا
 هدر هرات ا که رللاندل او اراغادوردماحط نالدرتو ؟تولبراص 4 لک اد هه تایض کرد هشتم

 ر وناواربعتهلال شیک دکر ردرعمارادعاد ل الاصو طخو هلال ننوردوخ رسم امو عهد :زوهلاه هلال ر ود

 رلضعدو یوردوخ هلال ی اطخ هلالز وساد هلال هت واد هلال یناقش هل ال یرب هلال یهوک لالردراویهدیدع عاونا

 ندزول هدرا دوبالاح ن ردا القال درز هلال خرم هلال لاٌدلال درهم هل الراد داد نا هرزو استرو

 یمرفهدّباع ان یراراک كنغارب , هکرد ملال عونرب یرتخد هلال رولوا باک خد ند نا كب وبحر دراو یساهماوعونازر اتم

 فو یدابارامتعاردنمن نامعنمر هالو ار ززو دنا معنلاقی اقش هدب ر عرار د یخ د نوکر ذآ ارولواهاسی طروو

 ارس هلال ر دند نعود یثوفیحرفصردشوةزاوآش وخرب راس هلال راشع .| مسول دردیر اکدید یک ناله دنادرفم رقم
 ردناتاالدهددعزووا هرزوایلاسح د ارد صوص ع فرح ندا حه ف ورح مال مال یددلوارک ذدکر فهم اقلیت الال

 ںودیاهشع | یدروح الو تیوحو تالرزواو كل سمورمنع هوش اوز ابو هرلرب دهن هدر ضو صا هاشور دو

 قاشوقوردهتسانعم تنزو لری و ردهنسانعمفاذکو فالو فالورلرکچ > هل راهم ج رات وح ن وا مخز مش عفد

 هد رعرد هنسانعملعاهدننغادنزاودنز هد زو هناماس نامال رها جد هدر مورد هتسانعمدشو کو

 یقلعمو قاتلیوردهنسانعم غوردو تذکو فادذکو فالهددب :رو یناعاخ فامال قامال رده انعم فا ذاکر فالورون روس دزبخ

 مال هکردهنسانعم وراح هدنزو هاب هال رد هنسانعمیلوا شوب هرز هل ردصمیابو ردهنسانعم ع ندادمو

 رد كمال هلاک لدن اخ ضعیلا دنع دکلمن اردمالسلاهیلع ی حوت ردب ےہ .اهدنزر جاش محل یزد لوارک تر تمذام

 روس دقلة ةر هدب ہ رعرد ری راک دید حاغا هرات ومنا اش ردهدنزو ر کشمارهل سر اف فاکر کال

 ی جوردي لوقلعو روس دید همالرارراص ندنرززاراتسدرلد دنه ردد ادربرارب دیزکراحهدنزو ك ماد كمال كمال

 نرلقلوق ندقوع وصرلب دنه رددبلدهای راكد ددی ءرکر اج ةکرد هشعانعم كال رومات دمال رذ اللا هلع

 لر او یا الا عور دن دنعوټ ید یادش هاش دناکش فلا مال ندنرزواراتسد نو ادنفح نانو سو

 هر هسک شومان فو ترک شو ږدمنساغم عردوهررو روند هذهسابلنالدزاصبورو هعا اند ی وکی راج

 روس د



 بس ۰

 هل هول خرا هظاو رد هنسانعم نسوز وس هدننزو هبا" هبال یدلوا لع«داولسنانلوارپمعتاولش هل هقالعودرولوا كيد ۱

 مارو یک اتلاو نم صتو یاعو ی خلق دابو عرمضتو عوضخو قمراوایو كا: !فا ذکو فال حراندهفیظوهدننزو 5

 ردهنسانع+نابر هوقاخوروس دکب رو ؟یحضاتورد هنسانعملیطرنو ت نوسرهدزو جان حال رو دن دەبەن اږ 1

 هکر دنالوا لت ام هترجو هل شی یک یک فاص ییضخاردر = فورع مدر وحال رد هنسانعم ابا هفطلو غالو هطروخو 1

 اک يه نکن ئا رد هنسانعم لو ایچ تعغل اول هد رو اش خال مال رار د ید ل یهو لاه روت ودافژرعم ||
 یحدهدنول رولکهنسانعم و هشعو هتانعم یاس هیحاو یرب شاطییک خالو دو خالکننیروناوا لامعا ِ

 کردرب لدا اوچ اترو دنآردر لوا خالکنس AVERYS بک
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 ردهنسانعمهتشح الهدنزو E ه شح الرارزو شپ نوجشارانلوازسجا نمابرثک اراررد یسابزوچ جات درابد یز ۱ ِ

| 
۱ 

 نیزوراوا درد ال نیو دالرم رد هنس عمرا دحور اولد | راو ینانعم نوا هدنزوداس ال زم هک ان بالسیوص | :

 راولد ی هی ردهتسانعم راولد ٥ دورو هج ۲ رد دال نازاودالنا دن وناربدال هدرارب كښ هذ ن دته مج والخس او | 1

 فو دو لح ۸ رددال شالا مادرش فور عم وډار ار الدر ورالرپش منا ۷ رد فمع ندال زد هسا | 1 ا

 لا زود ندال رد هنا نعم هن البو مات ۱ ۰ رار د هر رومعمو نسو ی لرو معمو f و ۹ ردهنسانعم| 1

 ندناشب اب هتساضعارت ات ناسا هنلاقص نی ها ررزل آ توربنص یرلبح اصرلغ) او بوش اهدزوا راک و نکیآرلتوا | | ۱ 1

I ۱هرزوا حور مش م هجو ن دنر زوار ي بول ناتو و قوات دالرولکت دن و درک رر ابد والام رویش |  

 هد کوک افورد سا نعم نولو هل او جما هد ترو هد اس هدالرارزو دناغرواو تیا ندارد يح تارت نالوا | ۱

 1 دریدرولوار دههدرب یر دار اوراکس ربهدنآر دیدآ غاطر هدناتسربط هدنتزرنا دک اش لوجوار تارا ناجرال نوتيلا ۱ 1

 هویتزو ساط سال یدنلوازک هد هکرد هتسانعمدروج ال درور دروز ال ردیدآ هرفرب ن دنت اقاضم ماحهدن اسارت لہر اق یاز | |

 نولرو عیاضو رابتعا فو ربقحو ردیدآ عورپ هدنارب هدناربا زعیمو ردکنا نوحسو تراغو )و .الیاخو قا | کرد هنسانغم جاراتو تخان هدنیغل یزع رم هدنروس اف س الززک< ادن الاد رەت يدان .هناشوق یرلکدید| 1

 یس زرو” د هدهنس ەدى ناو حو روس ددمد او نآ فتو نونزوزب هدر هسام شال ردتغلهدملبش فذح | | 1

 هعدحو س رفو یکادلاورد هنسانعم هطزوخو لر هو حا و هفیطل هدننزو غاب غال رار د همر ەد .رعرودلوارښعت| 1

 هناسوط هد اس یوزه درو سوفات سوغالردهنسانهمنجو قلقتروقوردهنسانعم لددو قتروقوردهنسانعم| ۱ ۱ ۳

 ج دو هدنرو e 0 RN ER قالخ راهم نو تاک يغ ا

 م ۱۳۹ -

TE 

 ندیفال ندال هود ال ارم د هب هنس شاراص ل دةغاب ندشابه هتسنربور دردصممساندندسالورد هنهانعمزانواجر

 ناود ره هماع رد ناب درن کردن اتم هرادهن زهدنزوولاج ول ال وال رده رلانعم كم يا ىقايوکەزرهو قلفاشکیوك غا

 یو روا حو ردقاهروا یر دید هماو دو الزيف الرا ةو د کود هی اتم مان دکن دیو هد ڪڪ رز ر ڊ

 لزهوردهنسانعم ك هزوتک هب د ,|نويراویعادلا ند یچالردر دص م با ندندیحال لیسراف بجا حال

 ردنوقمیاةوحرفمو یلاخو عقاد ییادوس نالواهدنلفیلاوح هضادنادرد یبا ن دنو یو یرامز دردن عو یشخ طب

 هکروس ډ هب هد اف هد رو یک یال ردمب اک ندکلف مسی دروح الو فة یدروحال لب اح مض ا م = دروح,ال

 لیسهدننزوزلاف زبحال سال رد هنسانعهزود هسزودهخالرون دد هن ردهنسانعم هعقرز همانهدننزو هخ اش هخال هحل

 ها اک دام رو لوا. دارنا هدرا ود 5 2>4 تلغو بسوهدامو لضاو ردهنسانعمساساولع ۲ ردکیدراوند|

 تارتو قاربط هردهانعمول ى دەدى رع روت دهید شامتسوخو لزا هدساع 3 رو ذاوازیپ تروق کی مارص |

 نونقو یکرولوا لصاح هدرا اتوا عونزپهدناتنکیر رر د ید یل ءرب: عر دند نعو تام وشم ردت وطر فورعم

 رب ونکوزدنکه للا درسکه ندال ر دعفاد ناش حو وانو ر ییا تالدا تورز دخت اکو نار زا او ۱

 هناومح یشداموعو رارید هددکسا شمالوازیعو شاغلدرب او هددکییا ت سهیل رشا دنر روشن دد
 هرقندساب یودو ردىعما شوم 5 زاوآ شوخو تحوکرب رب هلننس خف

 رد لامر ب رق هننکلع سورهدنزو نزداد نی E ال رکشال ردهنسانعهزبجانو یهو یذواوزآ ةباغلاةياغوردهنساتعم |

 هرکو لدغ یاب امر ترد ی دلج تام ناتا یاب ابات وابا وچ ناقشو یر ر اتح رار د بترا ه دہن رعروج دا

a و 

K er 7 



oka 

 یشجوایرکچ

 | صومحخهمخ هلو محخ یابو ردن دنرارو الد شواسنورسضک ر دنیمزرواخ هاشداد هدننزوهومم هو کر دهزارک ۱

 سست ِ
 كلنا یطو كمرودندیدرونرد هنسانعمدرک ناهح درو ییکر ونلوا قالطایخد ههاشدابرد هنسانعم ل | یل طو

 سب یکه فاسم عطةو ناکمی طنو سلوا یونعم لک یک ك مرود دغاکو شاقوزب توسلوا ید رکرد هنسانعم

 تا ند اوندردنکساوندناتفاو رد هنسکیعرود توشاو لاعحابسدا یعدکردهنسانعم درون ناهج درو یک

 نعاهوزوخ دهدهب :هتسک ی اصدو غامدلا لتحت ورد هنسانعم هرطاحناشد د رو مو مغمور دکم هدننزو جز جک زولوا

 ردهتساتعم چک هصکر دهنسانعم ریکتمو نسدوحو به-ورددراو هدرلسراخ محهرانعمورد هنسانعم قجاو

 قلسح هدنزودس دکر دهنسانعمشلوا نیقشاشو سرایان ماندن یهودی نو تل

 لکشیوب هدقدناوالاّوس تفیکو ند هس کیر ولوا کر اویشید هدنآ هدر اوررپ و هنسرب شو قورو دهنسوفاا

 نایلوا ییجوترغ یدربو اوج هناک ز انو دردج ات هغعلواتم هک ندن 1 تولول صح# 7 AI وایح هنسرب

 غرآ هدنزوربم ریکر دفتحندنویربمعت یدکی تدمدنکرت راد یدنک بو دیا تبسناکا ندتهجو ی هنسک ||
 رثا یکرهز ز وا ضر اعهدنزامعط:لراهویم یک قدنفوزو و مداد هکرد دتعاشو یلسحالوا یتعب ردهتساتمف
 اردهتسانعم انعم هفرسو دل مسکواهدشزواریز رک ر ردیاعبعت نر دکیامدیک ی هب هطروع لوارولوا ین دهد هطروعر ديا

 كير تنربکرر و دلو عضو فرم 2 قضم هت رزواهدرابتکمو هدراعماح کک هتسانعم هل حر هلا هم یاځوار خف ځرک حک

 ند نتفرکرمکودرما لمف هدینکیآلراظفلورآدورمک رد نرس ءالو ناسارحتدروابردیدآ هبصةرب ندنلاعادرواهدشزو

 یک قلطم هلغلوایراح ری .عتو بابر ککا هدتموکح رد هنسانعم تۈط ىد یسکماردذوخ اند تادر ادم

 هکردهفکو تس كح دوکه دننزوهربخ هرک ر د نارا ناولهپ رب هدشنزویوجب یورک یدنلوالامعتساهدتموکحو

 ةكودةتشاتخم کو هدق هدننزو ناورش هل ات یاب نابمکر روق هویمراسو مروا ہن عا نوروا ندقوبح

 رادوسک رد هنسانعم حاص ردشفح وشک دسر وسار سکا رسک ر واکهنسانعمنایزکورد هنسننالدرو لدن یست و ط

 ردندنلخاد ناتسربظ هکر د الو نالیکهدنزو لف هللوهګ یاب لتکر وند هد هنسه مز نونولعو یلحاصیعب
 :نانلواربعت قلربا ورادلمکر رونلزاقالطا هقلح ماوعو قاقهدو تعرهدنسغل نال کورد رعمنالہحو لج

 هدنعف درا درو نوکتمهد هدعم ع هنتلع عرقلا بحردورادلبجف رعمروئلوبهدنلحا ا نود ما لوک

 هلبح هلک رو لواقالطا هب نا اقه دو نادانویماعهدشالمکنابز ەد نزول يم هللوهح یا تلک ر درت ومو د يهم تب £

 هدلوخرردیدآ تربشعرب ندنراکدروور دیو سنم هلی عی هنر مش لیکه دشزو لی لیگر دیدآ عضو رپ هدزو

 هدر مس نکردهجراب فط سنحرب هکردهنسانعمزاعر هدنززاس اع ر ردموترت ندنسهفت اط شوب ملک

 قاتا دکردکچ مرشبحاصرارد نیکمرشالثمرونلوا لامعتسا بکي حامد نکارد هتسانعم دنوا دخو بح اص

 هنیکرولوا كد مغر نکتردهتسانءبرب وولط کرد فف نکا ضعنلادنعو ردهنسانعم ت ةصورو ناو ار عت

 ردیداماد ع مدرو یلغوازردوکهدننزووید هلل وهمیاب وم : هتکرقهتسانعم حاجز هششر دیشفخ هنیکم  هدننزو هلم

 رور ر ورک یدروتک < هنارباندنسهز نارو زکال یو رسخکردراو ی رلکنج هنارلدرو دمی دلو | لصاح ندنآ [ناریب

 هدرا طد مدةم كغامد لواو رد هنسانعم لر ثم سح هدح الط صاور د هنس انعم ناو > هصقو جاد مهدت

 تاسواهردهدنازنم یرا د وسا كنا هره اظ سچ ساو ح رولو مست یھ ەدنآ اهر سان هسوسح تا زر وص هکر دت وقرب ||

 ثیاب وخراسخروولح نا ءو بمط ك هه و ضاس لد۶غاکالثمر وناوالارداهلکن [ یلاوحا راسو تا مص.مو

 ردیردنناریا ناول رب هدننزو نامپیم هلیسراففاکو لوه یاب ناک و یک رونال هلسهطساو توق لوا یموعن

 ین د یکماج شکر ار دیا ند هروا چو هتل تسب راو ند نک لبا یو نزول یبکب روج ردا قانا رپ هدنلکشقراچ

 هنسانغم اکو قلتوا هدنتخلدنزابودنز هاتف اهیکر د هنس انعم فلعو قلتو ارد فک دننزو هیس هکر لرد

 اهرزوا ناس کیا یرکب هکردهدنریسفت تاباکو تاغل هردصمهلامالنرتقم ه یجب فورحراتنکینجوایرکب
 فالهدننزرآم ال ر داش یب او تفاروقط ش هدهحوتفم بابر کر دهدنع-ر مال لصتم فلا ناب کار ار دهلرا
 | یر او هنردرلد قم ی را هک کرد هتسانعم هن هدر :رعور و دهدهبهنسکا ل وضخوهواو قاشکیوردهنس انعمهر رهو فاذکو

 | یسهلک الور دی یفعقو ربرقت قیاسنوعضمیرار رتا نا ضقت یدقتم قنات وضم هنر یا فرحیرا هلک

 رد ماللسلاهیلع ی سیردا مساو ر دما شذوک هدبنان و هدش تزونات بال یکی نیدلر ۱ هددرحو هکر ولوا ادا

 نازم یظفلرطساو ردبنانوبهاشدابرپ طساوردرطسا نناهداوقرو رانا عضو دما کر شم لادنعو

 رتو تاعردنا تار تاتا هلغلوا هنسانعمتاع ال هدنزو اجر اب الربال لر ال یدوارکة هدنس هدام یقب دا هنسانعم



0۳۹ 

iیزبکرب تول ۲ !بوط ۵ ناولاددعییلاش سد هلا هکر دود یفصوارهام هد نعلن وظرکید روا دیده کیزابلواو  

 یواوهداو هج وااءاد هی هئادقلا توف قي داغر ادل دنن زو شود هز نی یک وفا [هباوهكیاج هدرا

 ثح ندرب يوك ردیدآ نوک یحنزوقطنوا ندنکلم درېو زد.هلرب فوم وم هن امداو هک لکداخ هد اعروشلو هدننا
 هم فورنو رد ضزا رکن ک ؟:اسیوکر د هر اکن دناتفآ نیز یوکد رز یوک ردا ن دقلوا ق افو تلاعهدعارو

 | ندر» نیجسیوکو مس یوکر دهنمانعم تس وکنان او ارکذ ەدەحنو تغ تسوک روس دهدهب ,هطقن نالنوقهرزوا

 ؟رهمکت هدنرو كیوخ تكیوکر دهنسانعم هلاةهردردصل اب لصاع ند ند یک ریو ی شوک ردهناک

 ۱ روند a >ول قول نادر یوکردهباک ناک |همقآ رھ کیلو ابوط ندشیوکک رولیکب دهنساقباولا

 ردهتسانعم  کتمو یو ردلعاف میس | دود وش ش هد وک ردهنانعم لوا جدو كنادرک رک

 هدننزوهنوم "هیوک ز ولواقالطا هزاسلنه ارو روس دهدهر هدنزاسر برطمو ناوخ هصدو روئلواقالطاهدهناسا

 ی اکو تغلش غل شد نوا هدنابحوا هکر دهدنسز اینو اخ فا تم نانا یک غ کت نوا ردهثسأنعم راعوهراغم

 ناهاشداب تورد هنسانعم نامزو تو کر دفع٥ اک دنزودم هکردددب ۳ ذ دحم وتعد فاک ل وا نات رراچسم

 سای نامز مس با رد هنساعمیاحژ ناکهورار دبرا شهوکو نوتلاهدم هارو .دهدهنسهن و ییگویقورد هنسانعم

 هکر دهثسانغم دور صو رددن رلانعمرپ كج هنلک ا هکمارآ کارو یو حابص هکصصرولوا ش هوا لر تشمةاداهدنس ناکم

 نرهر ن یک "نرسک یدنلوارکذ هکر دەس انعماهرابعاک اهرابهک هد:زوراتف ر ناسه ر اونلوا رعت رد« نح ردیذاک ص

  ERشم وکو نوتلاهدنروهلهپ لېک رر دیاریبعتابنزهدنراند رلرروا ش من هج واد هلک آردتال آر ندشال ار |

 زوال هوك اغاروش دهن .دروق حاغاهدنزو نهپ نهک رو دهد هنس هک هقا شم هکسورو دهننرلهدرخ

 ندا, ییاندانفةراو مگردهنسانمرامنهاکوقرم ام اهرانتهکو راتسپمک رولیک ود یشالت یکن وا هک هکر ہوتو ہ

 شر ناهن ناهکردهدنرک د هروسکمافاک فا ب باب ردهنسانعمهلداسو لجشکد هدنزو لوى لوک رهن

 رو م تا تنا نا ردهتسانعما ندو ناهح هدنتغلز ارش  SH 25کک رد فدع "رهوک هدنز روراد کر

۹۱ 

 ١ ردنناعس ترضح راوحو برف رد یوئعم عفرا لا چ ت

 ڻذيآدننو حض عفان هبابتدو نیدورو EES بحاصو درعا اوج و ےرک رتسکر رتسکرهکر دیک او الف دقعرتهک

 تغاتردقرف هدناب کیا هکردهدنعهر نیز قا اک لفت ه فاتح یا ناس اناس یر وةط نوآ روس دهد هنسک

 نرو ارولواهحالا ۵ :رفوقآ  یداتفردیدآشوقرپ هدنزوف و کرد هنرکهحوتنمفاع لوا باب ردلقنم ی اکو

 مر وک شدا هلع الموف اتو تلوپسهدننزو نحال ن نخاک ردنراک دد یشود ن رکو کە دک ررارزود ین قوا

 رب خل جست و کے دیک رولوا ی صد کردار < قو | عور با هدحومیا مضوانوکس رک دهتسانعملمر ے تالصمو

 نیطالس مدقاهلاةانم یاتواز نکن م ہے Ea کردهنسانمایوکهدنزووع وک دغا

 نرخ اته رد هنر انعم هدنزو یری د ت نمو اوکو دکر د کم ندنظف تره لاو کرد نا داد شش, لولد لواوناهح

 هلم یا هدو دقسرفز ولدا ع د5 یراق مسا رول عت غل نکل زر دنا تراوردبا هلم یانو نزع فاک ی غلو
 رتخاوا هدٌنرو ف کرد هدر اذ هروسنکمفاک فا ناب ردهنسانعم ادو ناهحهدنزو ناعتءطااه نابیک ردقو

 کد نه دن زن لقب د قلو یعاشغهالعمر راه دافا نس انعمقلوا نمد ندوارولوا سوار نمد سا 7

 لضاح ندقلتواهکهاکر ش یعبرش اک ۔ اک رو د هدهد هطوح) رد هنسانعم قلعو توارد ةف اک کر اک رود دا

 اوا تات ةر ادع هزوک که زلفلوا موش سحابه اک ةریش هد هخخسنربورولوا لصاس دنا نکاذتس ضعدرددس نالوا 1

 هدراراو دو هدرارب قاروحرازم د هتان ی راک دد ناتشو ان هننکمآ 5 کر اهاک ردالکو توا هکر ردهنسانعمهاک هدننزوخا ارح عاک 1
 رددرشممنع دقلاعسررید حاجات شخ هدم ر -یندلوا لتر ساوه والد نه هاك اد ییضسو ك هش نشرت |

 لاکا هدسرع ردت شرب هدزخو یراصیکحو هخا یر اما یرالا دور دق یهر دوزودم فروراریدیزوژ ول ج وق رص ق٥ رصف اک ۱
 زرد هنواروج» هدننزول داس لتا اھ رس A لان ءاک ردد نقم تداغب نوحااشحاو لصاقم ماروارو دكا ۳

 ردهنسانعم نمزورب وارد هسا عم نارا ندا هنات وق یایدموةانمیانرم دز مک نوا و دءامسا له هد رع

 ر ی ا E O O کی گا

۳ RS FOI TRE ۵ 

 وچ

 هحگاراا ات مط هد اغ یسدنکوقص یراق اربد اکرول نم هدر کی د له نزار و تک ندهرنضد طز داک تازا

 الا زدر وطسموو رار د خد یارآماعو یار آید < لکا او هتشلاراب او اورلرروتکن دنلح اوس«مصدرولوا
 دارم هک نام ام ییعد نابییک یدابا ام با هام یا یحاصءالضفلادیوم ردیرلکدید لرب دص لکه درارا دوا

 نریسا ند.هررب هواها دات دیااط هلرسر اف یاژواب ےض + هور "رب ینک رذ هنسانعم ظقاحو بحاصنابر دم اشداب ۱

 ایم مس ےک
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 أرولمکیدهتساقب تاوثا هکردهمکت هلم راف فاکو لوه چواو لوک یدناوارک که تنودتغل هذ هل رغ فاکم دیه ا ۳ لصالا"یسراف هدنزو رایشوه رایشوک روند لاله هدنرعردنآکی هتسکت ماچ شوک ن ددنسمراک |
 !راکو نرو ام هلاسوکو یازولوزارب دلولء و هد رعردنارو م ظ هد دروس دهده هنادهدرخ نانلو اربعتلیکسو

 ۰ فاکرسکد رکو کر د هنسانعمراکو ا کوک ریذاسفنخهدننو ۶ رو دهنکوبقو هدنزورادونلسزاخفاک |

 ]| هدننةنش>رولواهایسو یممرهو یراصو ضامن رد تردرو د تورە دہن ہر عر درد وج فوزعم اول لتس راف

 زدرانهرب یکن وتت هداوقربد زولوادرکوکهدق دلوادمخمراقا بوقیح ندراکس رب هدندنعراضعب رای دانا فالتخا
 توراو ۳۹3 هاکع ا ادس فناکست نیو هرزوا رب یرب ررغواهرمشط بولو لوندنرا هحرف كعاطزب
 ۱ روزمره ناعلسترضحر دندهبضرارهاوحرونلو اریبعت رج ات یک هکر درع ول ی رد لّشفاوراررو شود

 نخ هراو نودناتآرهسک یشانندنرارضاو موس لاو ارا متر رد ی کهدنآ اردیارو هظ هداغ یداؤ یرلة درو

 ی فنر وہشاو رولوا لت از تلاحل واهدقدنلو اخ انکا رولواناات فاعل دز :حاعررهصک
 نالوادوحوم نالاور دداسح الاونایت دوب یک یدداو حاورالاونهویحردرتسک | :ءاورح هد ادردرجات ۳۹

 یخد یینصربوردوب یراکد ید یباصا تیربکابطالانیدروناواریبعتیدرکوکق وجه دنالوایراصیسولالدرکوک
 رار داسفنخ هد رعردیکج ول قوا كراذرکو کر درهاظر عنو ةصو بلاغ قیضراروذلوار بعت یدرکو کن رولوآ لق

 دلو و رد هنسادعم لکو یازو دن توقع لوهحواو ىك راردیاقالطارورف هدناتسکرتو

OATSرکمو هل حور دهن انعمزوغواو لد هدامو ی ج اهدننزو لوغ لو لوک درعمندنوب هقوقیدنلوارک  

 ردسود نانلواریبعت شو قبا هکر دهن انعمدفحوروناوارببعت لوکر و دف ضوم یعدکرب وصوردهتسانعماعدو

 ةهدنزو دالوب دالوک یدنلواناس هدنسهدام حالک رداولح نانلوارببعت اولش هکر ديما الربال هالو ېو او حالوک

 هالو واو ا حال ضعبلا دنعورددنسانعم حالو كليو نون رون وکس چال الوکر دسسمایارباناولرپ ۳

 هلوکر ارروس هسرازونانز هکرذهلزق هخخلوک رد هنس انعم ناک یدو ن نوک دکل ىا دو خزود

 یراهداسوا هدا لرو یسهاوزرخ كرك لراو قاط قەي ردهشس انعم هلو اکهدننزو هلو هنا هلو يواو|

 روس دهدهر روس هو كد اوصورد هنسانعم ذغنقو ی رکو نو ساوا یارانو طو قى نىخ مۋ لغت کو بوط

 مس ےدخف ن نوشموک روت روس درخداهدس رغردیعم تان نانلواربعت ف احض هکمو بر آ دک م هد زو مون وک ۴ وک

 مس | هدننعل دنرابودنز هدسزونروس : مو رد هیسانسماتاو ناشیا رد اععجریمض هدنتغلدنزابو دنزهالایعم

 رصتخحلواهدننزوهمور هالوپحمواو هموکر ودلوااداهلاوشووبهدیکرت رذیفدایحآذههدس رع هنسانعم نبا اردتراشا

 نول هدنزونود نوک یکح الصو یسهملوق یسکو یبهوا نیشنارضهلوا ش ادا ند ةلعوزاس هكر د ةناخر ةو

 هللا فو صوم هکر د هنس انعم تفصورواکه نسانعمهدعافهژ شوروز زرطوردک ٤د ی اکنرلک نوک کرد هنسانعم كرو

 عونوهنوکهفلاٌ؛داز انوک ردروهشمهلا نوح نالوا ف رعمردمع-ار مشربهدنس هکلوا سراف هل اواور کور دان عم ما

 ردهتسانعمهروو هدعاووزرطوررروسهش رازورایراف گرو دهه زهور د هنس انعم كنرو نولوردهنسانعمتدانف

 ررروس هترازو رایرا هکردهلزق هدننزو بانوخ باوک ر ارد لج هد رع رو ده یزوف هدننغادنرابو دنزو
 هدرز نوکر دهنسانعمناولهیف عیعشوردهنسانعم مرتوزیزع لاک اس نون ینوگردهنسانعوار وارد نوک نوک

 رو درل هصکو هیدش هب هکر کسر درون اج یرلکد ید یم هکر کح قاجوا هکر دهنسانعمهر غز هدنزوءنحروش هلرسراف یاز عف

 هد زود وم ۰ دننوکر ونلواری عت قانىق دود هنفرط کیا كعارتواهدشزو هتسداک هتسنوکردیادابرفزاردو

 قاکب ۳ رارروس ەن رز وبراد او کرد هز رد هنسانعم نولو كر اراویسانعمش سد هلن وب حد هوکروس دهزو دلاوح

 قالوا هفلتخح عولا ۳ E د هروژلوارسعت قانىق هکروس اا اتش قوم اساں ادا

 هکر دیرل یئصرب كررامعمهلن و نوکس اتوکد ان نوک انوک نوک ه وکردترابع ندنش لوعمهناهام

 ردنانوارهاظراربد هنو کول ر 2 ہد کرت زاردیادسددهو نزو ینتماقتساو جاعوعاكنان هلکنآردهو والا معاف ثاثم ثلثم

 هاوگک لاد روهظو واو خف هوک رر دیا وةتوری دقت ئ شرب هلکنآر وند ځد هسنایراکدند ییا یر الرا کلو دو

PEE NEهکر دهنسانعم وکه دننزو کوم وب  EEهقطاب بحاص هدننزواوح  

 اچو ندهدرب رب ترش دی دهکنخآر سزاسوردامختسم هنس انعم نابزوردنو ا هغلابسفلاز د هن انعم ے کو

 یی هراوهکیایوک یدناوارکذ هکردهنسانعم هلکناوک هلکنا یوکروداواداراهدنراعقوم اما اغوارهاظو 0۳
 | د تکنو دارج وبوط لا :دحومیانزاس وکر دیراترضح مالساا هیلعو ارد نیر نه ماکت
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 ۱ كس الرو یسهزوق قو عو شاد لرکر د هنسانعمهزوخ قاطم هدنزو هزور ۀللو هڅو او هروکر ون د هزوس ګټو
 ای :وصام ر کروند هنفالغ لنکح امر لا هجم یاځو مم عەزوکر دتل ەد لس راف یازن رو سلوا یسەزود

 | ی ئا نابو یم وط هلناروز هدنتزو تسود تسوک ر دهب اک ندنماربمناب رقه لفاک م ض ناشکدنسوگ رونلوارببعت
 || دراکنح رالواط الو یکبوکروهشم هکر دهنسانعم سوکو رول د همدص هدس رعردهنسانعمیعاحو كلك
 زد هنسانعم ی جوو هشوک ۲ رون_دنذاهدس رعردقاوق ٩ راو یسانعم لا هدننزو شوم هالو واو شوک ر ونلاخ
 قوک یندردنوا كن هیسحثروهش 3 ردهدنت رومآمءدهع كن !یامهمتژر كقلخ ع و څر دعا هتشرفرب ۳

 نوک ل را یس هل رار درو سرس هن راو طرؤډ نالواهدنوک لواردن وکر تعمهدنرادنعردب رانوکوطزو كسور دیدآ

 ریزاو ظقح ؟ردهنساذعم راظتاو یقرت ه ررروشب هلسهلوقم لاشاحوراحو قلتوا یاورار دیا لو امت قسم رص
 ریرعت قمزآ شوذەكردةنسانعم مالتحاو زدهتسانعمایژرو شودرلیسرافیادو نسنوکس ساشوک ردهنسانغم
 | ناتوکر د اک ندقلوارغاص نداتفا شوک رونلواریښعت یلنقیلد زو لاب روش دین دهناوحورهذاسوروئاوا |
 | هدنزوهنازور هناشوک رارید هرشهدیکر و بنعلارمصعهدس رعرون_د هنسددنفص مزوا هدنزو ناشوج هللو هجو اد |
 | ارو دوا قالطا هر ذنسک ندا ظفحو بویاک ایک کرک یتکیدتشیا یروآ شوکه نسانعم هاکشیک ی زب وضو

 | سوا من در اظتنا نتتادرب شوک دکعد بقرتمورظتنمدا یک هدسس یتلوق رو آرب شوک هدومق یناوق رد شوک |
 أهدر لس اس هدلالخ قو زع هنر هش لباد نینرقلاو ذر دنکسا هکر دلو نمر د هغت اطیراکدیدشوکم اکر تسد شوک ۱ زد ذر اک ندفلوارظتنم نتشادردرب شوک تمکسراظنا عد ردرمسشم هلاندشکراظناهدلشرور دةم وا دما اتو |

 |یراوس واب را دلغاط فک او فارطآ تو ی اراکشودیص هب رک عف اوطو رپ دليا لو نماد ملتع لب
 ل اوسهدهحنردرب یاو و لیوا یکی ک انارس دیو لکیهلا ظع هدنیاغ هکر د دار | فداصم هصضربهدراکش یاثثا

 راددر تک هردنکسا نولآیصصلوا هلغلوا ندمنارع یدبالباف عاب تودناناعرو رو شود ی رک ىدا

 هدلانشرص لحاوس هفئاظو یدلباناس یاحو بول دردرتسی شوک چای داب الاوئس یلحو سرو مساردنکسا

 | هکن و سارا یزاو یکی دلواهدرازاسنوسلوا یقیق-رونلو ارب بعت لام وکهکق مروقلوق جد شوک را, درولوا ۱

 ۳ اوقهدیصن شوکرون دهد هل دنمو هربنح نالیراص هب جو هغلوق هدرانوکقوغوصورولواه اکندسرتو دات _
 هلنس نوکس ساتشوک رد هتسانعم جبش وک باتشوکردهنسک شلواهنرتو بی د اتو درک اشدامهکش رو ||

 هلعحو ن ول ن وکسو اهخف یاس وک رو دهدهرول كش وقو ر رونو ارب یت قمزا شود هکر دهنسانعممالتحا

 هده وق قامخو 3 ر د لاشنمهدس ,رعر روس دەر رومدکرک ایا قحء راقحتاندک-1 اوح ییعد ردهنسانعم شک ىع
 ۱ یا کر لا رز ۳ دزد و قلمح از تشوک ر دهنسانعم خهاتش کا هلسر اف فاك تتهاتنو ارو

 روند لالخ قصاغ قوق را شوکر واکه نسانعم خهاتشوکو رر درولو ار هدبآ لا بال ةناوبراضعب زار ذرولوا
 نذکاناهظحالمورکفو ك !نأتو فو قمروطندیرا شوک ر رر دهد هک ول هور کم یراکد ید ناجا هغالوقو
 اق آر در سف هل لراخ شوکو طوبضم هلباهدحومیابواخ خف هدیربکنآهج كنهرف تغلوب هب شوک ر ولو باک
 ارون دنکح و یذوم ی راک یدناق هغلوق لر شوکو رخ شوک ردرظنةدسر هدر ناتق یابه ریو یدنلوارک د

 یتلیا طفحو ذخ او ی دیا عاتساواغصاهرزوا لاک هدنزورادشوه رادشوک شخلوا لاعنوکو بید ات هدروخ شوک
 افضاو هح و نونا نعم ظفح نیمادشوک لا هکظفحو هلاافصاو توط قلوة یعیرولوا ید مها هدانعم ور ذکی ډ
 اارونلب وس هن هنسکرب کرو دهد هزوس لواور دزوس شعفوطهغلوق دز شوک ر واوا هباک ن دک ارظنو ی چاو كايا
 هلوا لصاو هتسابا نم كم اکی کی دتشیا هکر د هنسکرالک ازوس لوا نیس خف یارس شوک هنارب هنت صم هدتقورب کاتا

 "| ر ولزا هدموقلح یاصقا رون د هنس هرا تا هدرخ کیا نانلوار هت لد كح وکه دنزو شوم هللوهحزاو شوک | |
 ندنطما س وکو هم شخ ود یزاع ول یعب ردهدمآد و ر ذ ماکه کرد هتسانعم همزال م نح اصو ر و د نات زول هد ذب ع ۱

 ردهاک ندکلیا افصاوهحو نتشک شوک ر ولوا هن اک ندقخابو كرب زاونلکدو تینا ندرک شوک رولوارغصم |
 هلو ا شملرت ید زونه روش د هناوح هزات لواه دننزژ نل شون باشوکر دهبانعم لوایدوب کی 0: شوک 1

ER ۳ردشوکنر یه مسا شوه شوک هازایراکف دص هکروئلواق الظا هح دو لو ادردفدصنالوایاعیوحضا یھ  
 رافلاناذ آهدس رع یدلرا یم هلم ساو هل غوا هیدش هنغلوق ن احص یتارر دنامنیرلکد ید لشوکناح یم هلة یز ماوع

 شااب هود ر ده اکندکسیا راسخاتدحو نتفرک ی نا هش وکر و دلالههدم رعر دیآ كل ههکرب تانراوتوک | ۲ [رولواهاک یخ دندکلک زاوو قمالشوو رد هباک ندکایاعاتساواغضا بوتطقاوق هللاناج نداهن شوک رود ق

۳ To 



6۲ ¢ 

 : ۳۹ ی درو تنطلتهنسيدییلارل دلک هدو و هدرصع لوامالتلا هیلعزانسن لع یسع ترضح یی لوا

 یزدی دا ناول چ یب ازردوک .همسندرلز وتو یداب اله اشدادلب زووابوک تخ٥ رک ضن دنر دیار دءاشناربا نبا

 شواکیک کردی ړدب وکو یلعدادا دک نیر یدیانعاطقا كيآ ن اه افضتن الورد که زا نور ان

 هده نانابا 4 اومق ماسلاژ شرح رحو زدنآشیعت هدر اکوصا رک اردا ن ښو در ور ډرادمانرب زوزب ندنشاررو

 الفا ةدامازیز زلوا یراج هادی رخ ندکاف یعموورډ هناي عم كلن وتنولعس»مانتلاویا ةر یر چ رر درر دوک

 ارا ا شدهللوهحواو ز روکرابال ویقمایسلاو یرخو ن قو فثاک لغو هقافشو هیفاصیلضتتص»ماسحا ۱
 ی

 قددر ۳ زد لشه ج و یراکد درز وکه نکشا نامس ر د وناعم نو ماهو تشدو هووا ؟ ردهنسانعمرا ورق |

 كليا ظذ هن زوک اعاد كىاو بخۆ روس د سحزراج هد .رعروناواربمعت نالوتهک کشا ناس .:یجدزدهتساعش ;

 رد س هغدار هقبط ك :رف وام هک نیا انباس 4 ودعنا ی ام لوزن ثزوم یی هرصاس توق دیازتو ثج ایه بع تبع 1

 والت ساتم تربسعو س ردو هدان ه رای دندرو ؟مارهج هلک اررصکسا نامی اما دود بقا ور حدر مار ۱

 ی ضوصحر درشت 1 عناو دهقان النوک ترد نوا ندب ن دنر نا اسو سم هد رو باروس دل وی واو ۰

 هدر | ښه لەو هنلواانس ةدنرزوا رانحاهکروت, دهد هب هپ لژاو رو زاوار عت فاد رق تازو دەدەبادىمىحەشۈق ۱

ARE SEET 211تارتسو ردن رعم ندنوب بروج رولي ڪڪ هغابا ند نراجع اهو تسسردفورعم  

 هللوهخ او ES روک. :کوضندفاریاءق دنقوط شنوگهرارب قاروچ وناوار بت لاب ملا کرد هسانعم

 لکو هدد ؟نالواهدنرزواةب نوردنوو ږدم دب ید سرور دعضوب یت دلرا سر دادجاوابآٌهجتدهدننزز میادور 1 1

 < اجت رو نوا چا ا: چو شش ل یھت کرد هنس انعم دوزادوز EHSEN د دهن هر

 نالس بندهنآو ندهکورولیکندنراجخا کل رتو تسر دفور عم کر دهنسانعم بروج هار خف تروک ںدکچد باج

AE n رسم مس DL BOK 

 TEE نيا مالایب رار نضج م السلا هیلعو ابتو لع ی سو نوخدمابروک روډ هدهنیلناف

 لان سنو نوجا طظح فاس ین اغزو داب زوک طا1 ردو یرلکدید ینلاب سنوهدرار دو الاحزارب دی

 تی تورا اهدناکشش برو نیت دار ارلد-اعارونلو | ق الطا هشودن 1 زد هعصوهدب رع كف بروک راری |

 كن زوکیکشا نام ینکح هکر دشاترب رج سفر ےشجروکر ایدید يشوق قلوحراضعب ردشوق یراکدیدیکسا

 هدبن ار عرار دنا دن فر لک ی زوک لملب یک کن هحراب یرلکدید لبلد مشح هک ترار دنا شةنوح یطهدنلاشع |
 هد رو ماز له یتکرتفصو رد نى هاشدا چ زو ناتلوم ناحر تی دزور ګرو .درمعم هشابت لوا |

 هنآ روجر دهد هس الت الو ندپ اوندکواوروش دهنیتهلوقد ےچ اخو سالرو ءدنزو نتس ود ندر وکر ونلواقالطا ۱
 زود هن ی 2ک دا باروز اک ش روک ردهتسایعم م ود ج سر زلندبو اروواون روکش سروک یک لنبکو هبکو |[
 | هدننزویاتلوهیلسر اف فاك تیر یو روند هشاطيرلد درو ارب لرل چر هد رو كب وډ روک ر یا .رعاا

 هکر ردلاجرح متساویدنلوارک د دکردهنب انعمروک اروک هدنزور رو ہر ودر زوکروکر وکر رد چ د جاع هر د هینس نهم نامی

 EEE کا نام روت ۸۵ یر aT هاك روک یدناوانانهدنسهدام
 | رونی هدرغوت ناتلاچ ندندسیکشانابن تس امروکحررید یر علا یر طور ذا درب رعیدنلوا هی متلو |
 زن بویقلاچو وخاص دال رزوا درعولرو” دین د هک اروخ یزلکدد ا و ۱
 ۱ یک اروند هنسوا کرج تونل هر ادد با یال 1 لرکشعهل-وتفم یارولوحواو نروک رر دیا لوامت داقعنالا |

 یروخ WOKE دٌویاک نیمدآندبال افو نون فو ارر سک سةنروکر رد رډیکر ت یغلو رر دنا هدیوا ۱ نوکروس

 رود هددکمزرول قربان واو قره او شرب ارصص یک :يکشا نام هل ارو سو قو دوردهنپانعم طاشنو شدع هدنرو ۱

 انف نوکر دو زوسد هدد هطرنضةجول بس زد چ فورعم کرد هنسانعم زوج هلا هجم یازوواو نوکس روک

 لئامهب رج کردقرزالټم لضفارد خ٣ فر هرعمندنعاولاغ وود هکر دیعما لتسوردملداقمدمحو وارد هنینانعم
 هسوق ی :راکد ید لبلد هیکلت و هلا هش ياز ږاروک ردیعما لةم تاز روک هدلوج اوڌر رار دنر یک هک شرولوایآ

 مدلانمماع راز رک دنا تب وقّلر اوط کری 2 دهسدر اب هل اووجراو ناب ناب زوک راربد یلنلم یلاچهدراندضعدروت د |
 هدرح یر ددی رب هکر کک - قاجو اورو د توززاع ەد رع رد خج فورم دکر دچا تورزنا الاد جف هدروک نارد 0

 قوعط هدنزو رو نرو حج E تن AL یک یکدیوسوتسغا رو دهدهرولاج ۱

 ااا ز اف فا نا لوک ناو دیغکهدنب رعو دک کی سول هدر ین دلوا قال كلاس مدق هکر د هنسانعم :

 هزرهو فاذکو و فال هدنیرورنعنو الیاف ناک بنک وک ر روک ر دتل هدږل سراغ ېاز ردهنسانعم نان هدترو ||

 یو



 فون
 ج۳ س بس
 كاوک بوون دک افحو لااو تاو د ۽ جم کد رهوکر دهن اکندکع | عیدمالکءاشنا نیف-رهوآ زوناوا ۱

 ۱ رود هر «:سنولائم یاب لو دولز الد ره رهوحو حص هد رعفاک ف شکرهوک رولوا ه اک دند کاب اهدنخو ا

 نو رع رد هات ن درو موکت مم رشرهوک اد هام فقول د شکر ده چنان لدو ھوک )سر اف ف اکر م ہیکو

 برف یلصاو ی وصو رد هنسن ی اعو شع یو: کیو كاب د رهظر TKI کد م ت ةصر ھو کرو دما

 تفس نره د وک ر ولو هباک یندندهاشداب روش د هبهداز س ت ل د تالعرهوک رونلوا قالطا هب هنسک ب سنو

 لواو له هلوا ل صاو هنسانا نه سکر رهرولوا ناک ندسالک هنوک امهملوروا یشابءابدالا ییوردوجنا شادى سيرا |

 هر هنسل شازودندرهاوج هد نرو یرهوح یرهوک هلوا ش داغلار -ا هممولع عیانصماغهدنآ هکر ون دهد هم لک

 یفاذورو را رممعت قرص هکرون رود هدهسانشرهوحو سو رر دودو روس د هن شا لسصاو یوصورود
 | تیه ام عافترا یع یافت :راذکر رد هنسننالواز م ندادعامعیجو ضوص# هنن قو ناد لش ی عد رولوا قدا مم

 | نمشکدو كت لدیو ضوع لدي رہو ردناسنا عافت را نمعیاغترا كناویح ارز یک ناویح لب نهناسنارواوا |

 ۱ راکشدب وراک برون د هراکتمدخ نیعم هم دح قاباو نوروطهدقانا هدنزورب زکهللوهح یارب رب وک ردهنسانعم

 هزامش هوا ره رالراب یکو ص قدروا كۆرى ۇل ربع ماا لاک رد هنسانعم تارسوزد هنسانعم

 تده وک رار یصوصو لا وکر انا ةھدر دناق ج هنلوا عضو ترغویودسهدنزو دن س وکر دنا

 قثقوط هنرب یربهبلص ماسجاوللشم عیاعاو شاو یا ےو لک شابنابو قع شوطا اروزەد_تزو ت سیزن ا

 نم ونک وک زد شمارغوا هب همدصو بیس .اردلوءةم سا نوور و رک ا ۲

 یوکهدنزو و وک ردهدنزک د هموم فاک فا باب ردهنسانعم سد وک هشد کو شد وک ردهنسانعهرول نه

 هدرشو یفواورول. کند هتساقو هنکی باولا روس دهب هکر دور را ۳ an ی کز قا

 رو٣ د رقهدس رعر دزو کرا هکر د هس اتعمواک هلل و هحواو ورد هنسانعم هب وسرو لکم ها لعف ند نتفکورد هن تاته

 هدنرانوکز وروڼو دیعهدننزو وک اعد هلیسراف مج وحاو وداوکر د هتسانعم هنس و دهاش هکر د ةة هاو ؟هدننزواوط اوک

 |هدنزوارادم اراوکر دمغغحاراوکهدنزوراچ را اوک ردهتسانعموحا که اوکزولنم خخااصندسنالبرو

 ۱ اراوکح»هدشزوناراوس ناراوک ر دلماشهریکو اکرون ده هنسذنالوا ع رسا یعضاو لپسایلواتندنالوک ام ۱

 كمكس ماعطو ك | یضهو كمر کی یاعطندیراوکر دارقت سم لعف ندندیرا اوک هدنزو دراشدراوک رد هتسانعم

 یابرویوقم یە دعم س رف > .طاردردصم لصاح ندندیرا وکه دزو شرا ذکش راوکر د هن انعمقلوا مضهو

 رک دهدهساط تتکردس رعم شراو راد دانا همست لا سراو ؟ هسک ,نالوا مضهنیعمو جم زصم فی دعاو تی

 | کرد تزو نولامهنوراوک اوکر دهتسانعمشراو کز تا دتم یاد تعراوک ر دم ی راو رو نم تارا اوحنانلوا

 تفض دننزو شاه شاوکر دهند انعمزاوک حورشمهد هحسوتفدهدشزوژاذک ر اوکزاربهاووقهدس رعرو دهننلع 1

 الا اوجرد هتسانعم لا اود هد زو لاوس لا لاوکر د هنسانعم نولو ك نرو هن وور داعم ماه هللا فوص وم هکر د هنیمانعم 1

 ۱ اگر ۂص ەك یاب و رغص ید ردهنسانعم نابواک هدیدنهنابز ورواکر دصم مسا ندندسلا اوکو ردن رعمندنول ۱ 1

 یکاد ازفو ردهنسانعمقلو امنووشنو كل.دروس سول یورک موو یماروا هدنررندرا اوک ندیلاوکر وشلوا ربنعت ۱

 هلکناوهکود وکروانکیذ ها وهند ناتفت هکر د لب او هکود هللا هز زەھ خ» هلکناوت 0 لکناوکر واکه نښان افا تک 1

 لار کرده سهم هکر کور وتاوالامعتساهدمدهگود* زکلبرو_د هلکناوکهد هک ام ازکل اب یهاکو رد هنسانعمتالا
 هزرکر ومدو ردیدآزرابمرب ندنسایر دا سورهاشدان هدنزر لامور هل سرا نیابلابوکر وشلو ابن دناتفاو یدنلوا

 نانژاک ناهد وم EE هللوهخواو :نابوک لر د هنسانعمرب رسو تورو دهدهزو.طو

RETنیسکناو و لابمدنتغلدزابودنزهدننزوایوا هبا خم نیش 21 و ووا عن حاعرغصر دن ایوح رغص  

 ناسلهدم عود هثسانعم ایزو لدهدنتفل نزار دنز دوام ول للو هر ارام وکر ون دلسعهدس ر ءردهنسانعم

 ابو راو 2 دوک زادوا مغو ی نزا کم زدمامطر فراعتمهدن ره طب لی نرافیاب رسک هراس وکر ون د

 1 هکر ردمفدامو هدنزونادود باد زاد گز د هنس اتع مر دیا اک ورام ودردلشتسم ندنتفک هکر ردیففدزک

 شک اورلرکو دی رشزمکی هک نت رژزار نوروزی زوخودوحن و جربو اردماعط عوروردهنسانعم سدو
 زدغل دا جم یار ی دبلادهدانعمویر دب راکددیوالدج وکه کر دوال نانرب ضعبلادنعو راربد حد یشیح

 کدهع لوک ر دب هکردر واش یرب ردنعشاهاشداب ن یکی ان دناناکشا ی طالس نا همت یازوارنوکسو لاد خف زردوک 1

 تابیو پارت یاد دج اسم یاصوصت ررقوح ی دہ دننامز هلغلوافاص)ا ینورادعو ماظتیاغد ید | :



ors 

 کر هکردیفدایمو هدنزو ه زو زوج« زوک دنا ندو هروب وود هنغازوق قو هم نتغواز خف هغزوک
 هنس هقاد ود و یلهشعماب رثک اب وا ندهمرصو ند دغو ك ضعدرونلوا رعتەر زوق هدږکر رد هکودامشوخ عور

 دو هبدسنل اید قو ارد هنام اتم نمزاکردهنسانعم ن نمرزوح هل او تونورلس رع فاکم ض اقروکرر د

 رددرخ ندنوډ هلولواترلرید هرونادهدی ده ردژرومیامدلالتخا یلوات هکردت اشفورعمهلو اتو ید زاوا قالطا

 اهن ملک رک رانا ف رک رب د زززو و لت اة مزو جو لب ام مزو جورا امز وجو ځامزوجو لت امزو>هدس رغ
 ریوردعفاد ساشا لود قارپط لوانتز دی رعم مدن جز وجر در هد شپ اهن رب یر قآ لث ام هترفصرار دیر ام

 کانی کر چ نامهراه تروا ف زا لر ظنوردشراع لتوف ہن رب یر هل اراحءام لطرزولواو لسع لطرنوا یلطر

 یهوکو اکهانوتزءاز نوکسووا و مه نزوک رد د نمو یوقمهدّاعیاجورولوا بارم ح رغمورکسمیوقاندن 1 ۱

 عو حافرب راربد شحولارشهدس رعو كيكو نفصهدرکد کز یشوکداکو رولوا| یکی اش جاغا یرازون ودر دن ددعون

 |ارولوا یزو و لقا دو ی الادردوئ ىراكدیدنزۆك. هدیسرافرولواهذک ]هرم یعصاو لک هلایو ی وترب رولوا

 لئ ام ههامسهداتشی نی وه یسهثحرولواهدرارب یلحاعا هدر اکا خاطی ونربو رار د ن غص کول هد کر ت

 ربکاندنوا یو نالواهدراعاط ی وصصا رر در وحاکا هدیک رت رولژا ریغص یرب وةكو رولوا ی عرق هدفنصو

 راربد لج ر شد هنع ونال مرا RSE رومغد هد ت ہد رکرتر دول ی راک د ىد رومهرولوا لترب وقو

 اا هد .اغرتەدىزایرللادوی وڌا ند کلا هرکصرشودیزونب ول هد ةد رخ كنعاونا عیجت لر دیار بعت یزوکوا غاطهدیکرت

 ۱ ءاهواز فوواو نوکس رهزوک  دیقابرت موم عوج قادج نالوا عج دنا ك نرزوک نغصرارولوارمعلا لب وط

 رد رعمرهزوحردترابعند هطقن یکدایی دلی عل طاقت ىت املا ىلماح تلف لرغ 2 کردیعمابثذوسآ ارفدقع هلنک اس

 زر دلماح گرو دنزردزک اش یو اوین سهیزکا یمالرابکلوا یکیاردایتشم هک لفددع تردرغ تالف
 کیا دوج وم هدنطح رد طرح ییا هک یلوا ناک لف یکی (نالدازک ر لادم بال اع رک سر ردرودنتلف ی درد
 یر ےطس دود ض كلف رد شلوا بات رشه رلمأت لثگوره زوج ندم اشم هحورمل تالفو ندرهزوح “طة

 ییاردسام هند كنا تلف ندنک الفایدنک یرعقم حطسو هر عم عطس لدراطع الذ نالوا هدنفوف
 الف نونا کیدا لیمه اجرب ندتس راد لثعو ندو زنا ةةطنم یسهقطنم ردطاحم هکی سا لرلمکساوا

 یی دانا عطاقتهدلح یکیاكرات ول نیرو نه نوت د ةع زد ەد هتخح نالت ام هکر دام اح تالف لا تلف یدنلواهیعست هللا لئ ام

 Er رذکعدرفصهدنشابریردلاسواک ی لصا سو دو د هنساولحزوح هد زو هت زول هس زوڪڪردز هطقن

 هددن راورواب كنا اوہ رتاسولفو هود هلکلک هد هنشانعم مغصو كلحوکی ا اوکوراریدنازوب هنکحوکو و هنط

 ةنرشع یذایورب کر درون رب تل سوگ. راردیاقالطاهد هیولنت یلدنالذاغ امدیاز اگوزوتاوا قالطاهلاسوک
 كنهزاوآ لا یم.دلوا لعشم لات يسوم هل انتم یاو هېه نين وک وواو ف تشوک ر دنر کیا ع ندهکلق

 ناش Bed وعل لوک هنادرک راهش اک كاس ۳۰ام ؟زورو۱ ردرانویرانآ اور درب

 زیمغ سر دیدآ باکر هدسوح معز هبا هنک اسل ھم نیسو مرکو واژنوکس gee نون دیادهدن رعررمک

 رول نم باک هدا یادتنا هکر ردول یرلعزو راد یداوالزاتنداجءاک اویدا ازار اتم وج یزاک د لمادا قتعا

 لتت یرو م تسموج e هدعد یدیاروناوا ل مت هر هو دزاهمش ۶ کی دیار کو منک هدهحرد لوش

 روند هدهنس رز یف درد باده نو یکی نافل لوم دزور اوهیک هراووک_ رای دلم یارحا یک لواو
 هنهاسهارهاوح یاطموروش .دولوآهدمس وعر دۇغ تد زها وخ مانقا کرد هنسانعمدبراز نخ هدنزورهود رهوک

 یلصاالغم ردهتسانعم دارنو لصاو یکه زوزو لءاود>ریزو توخاوس الا رونلوایالطا
 ره وکلا هنالو اربع

 هناهترس لواورارب دیره هدرب كح هر ډیټا ذال رد هشس اتعم تاذورولک هتسانعمدنزرفورلرم ذر هوکد هنفالخو

 یهو رولک هنسانعملدبو ضوع قرءهلواب رغو ردهتس انعمنداو نافرعو لقعو هلر اراک اور هالن هکروت ود

 اب زامتعا هدامو لصاو رونلوا رعت مدا کم دآد الواو مدآ دامو لصاو مدآ ت اذ ینعب مدآرهوآ مدار هوک ردرعمندنول

 ردندشموکو ندا ارفصهنوقابیسضعیو ارضخ دز یسضعد کن اعا هدام ناجا زار ھو کرو دوا قالطا هد هغارط

 روند هب هنس عصر هلا ارهاوج نیک ارهوک رولواهباک یندندیک | اوکو ید لوا نان هلن انسهدب وقول ییصقت

 ۱ EN لوصاو دا اوم هکر دهمب را رصانع نارهوکروس دود هناول مپ یحاصتراحو تدالح

 یاحره و دنراشا هس .رافرشا فر ا لو هيلع تنا لص ل اع داچا تاع بانج رخ هناحرهوگردهیاک ندنشازوک

 یقالطاء هز هنسکرنهلهاوخیلبو صفو قولخو ل د TE زعو ل صار یوص تازرهوکر دیس لواخ دوب
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ممساندندیسکلوجونزنووکسرخآ ردذوخ ام ندنول قالطایڌ نک هنت یر هاتف
 ندا ر ردردض

 نکس لر كلشا ردهنسانعملمزدنشن ر هکر ه ی هن آق ح هنلوامب زوهدتصجریورد هنساتعم تل قشار رو قمغض

 قالطا ەچ ەش غري ةو كج و کر هوراربدروفصع هدس زعرونل د هنشوق هچرتس ایا هنک اس ھم ناز مجرسکو و

 د دنکزولوا لود هدم نهد تتوق هک هخیر مرا ةص اخر در نال دعا ت ؤو امد كن هخ رسزوئاوا

 اردهنسانعم رو1 روزور داهمز میصتهدننزورک اینخ روادنک روت دهیصختهدس رعردهنسانعمقاشطو هاخ هدنزو

 زدنفرتسدمسو هب احو هینضخ د تک ر درتس د ةیینصخ رتسد,دنکر وئلوا لامعتشا یتدهدنعقومغوبش ابو رکسعرسو

 | هد رع ردفورعم ییسهباشزدنقر دنا نین هل هب ودا یس هباخځ يدنلوا ناس هذنسهد امر ددر دب رولاح وص نان لواری ہت

 ار دین یا تیاهدیک و یخ راه ورد هام پاک یا نیس تو لادرسیک تسدنک روت ذاو لات

 نارا یرناوزمک او لیتعو یدهددیزب رولدا حو یکیا رام دلا لعهنکوک نت هنس هند ن ز کی ادت باکو

 ارولوا انا دلود ثءان هسر دیا لات یراع فرنغضوزک ذدولوم ثعا سر دیا لوات لجز فر دکر درغصاو لتم ریو ۱

 ندتغددلوا e هدارحا بو رغالئز کیذز نیج«یسیزپ هنسرتردتب وقت ثروم یسهزانو توش عطا یاو ۱

 هرجا بروجووالب یوا دارتفوک لو وراجانیناتفم ظلعویریاویلاف هون نوکسهدنک ر ارد هبخب| لث اراد رع

 لولو ةد ر ءرذیا رو هطهدنب رونبدهاهنادهدوشنانلوارببعت لیکسوزونم دهن هلا زر ځور ارزو شب بار یوقارپ

 ې دیارولوا هدنن هعلق لب اکر د لور از ندمرصم ره اشمیلاکر ی هدنکر ووذلواقالطا هب یر اد هحنوقرم هدنکزلربد

 ابا فاک ف جالکنکزوتد هبالس ش اوا زمو شاز الان فا را کر ارن د نک هل ع: فاک درک ت
 ردتغلەدەلفاك نوکس رر د Sia رعوكتلس هک راد رب تو یدین ده نالوا نکته

 .هدناب يدا هکر دهدنج» هر یی ولو و هواو نام ناب ی دی نوا ردهنسانعمعناصو لماعو لاغر ختق هروتکأ ِ

 یلنو مشو ردهنسا عمل اغمو روق> وکردهدنرک ذ .هحوتعمفاکل وان ار دلش م ی اکو تغل نواز و کما ۱

 0 از ریزی نیشتار هک هدناتدنههدنزورارش راوک واکه نسانعم شوب زعو س رور دهن سان عمد نم روزو

 ارو د هتسوروس رغصو رو د دهم هدیب رغهنسانعم لس ودنا راو یکن ززو وارا هزوک هراوکر دیذآ قاعوارب

 ریتم 45i ۲ | راجع رغص هکر دیموحو قد د وطهدنزوزاوح زاوکر لرب دهد هناوقیزاوراردیاربعت لاغر اد

 |هلتسراف یازو رده سانعمزاۆ كەد زو هزل هزاوک ردس رعم كنوژاوج ردهنسانعم كس دو نوا ااو زر

 و هطودو رازاو رود هب هن سک ارآ ساخو تقلا لهاو عیطشوخو ردهنسانعم حانحو لزهوهرد ھم

 هی را شارات راف که ات ات یاد هو هتشادنزیم هجا هعناوکرون دهد هتسونروا شانیرلکد تب ارن چتر اجلا در اوو

 اردراژف دعم ەزۋ راد د قدساو لخ او تت کسب هدب ورت الو ربهدنو ةرط ی درشه دنر ورشا ر شاو ردا ی راک دت روا

 | لا لاوکر دسداو اسب هدهشلاب و هنا ر رد یشانالغوا هړیکر رد غص فورعم نالوا یر مهكر د هن اتع زر شاکر

 رلد نو نوکسیحضاوکر ده رلاذعج ناشنحو م :زعاونازداهب ردمعجوکهدنزو ناور نا راوکر درو شارل |

 |رغصو ون دهن سوروس وغض هدوم راپوج هرابوک ر دهن رلانعمرکسعرسو رالاپپ دوغ وبشابوروالدوناؤا ځو
 ت خوک ردلمعتسمهلفاکم تە کر ترد هنسانعم دعقمو یر قارتوا لاو او ن وكس ب توک رارټد هد هره ردن اموهنلغآ

 | وا یوکهیءروکی دیکروس .د ثوقرهروشچ لوا چو گر ولو رب بعقیصو جا ذکر د هنسانغم ت خرد خص هل اواو

 ۱ ۱ راد يمانعق 11 هدنززرتوکز دوک رده انعملوا یحدوبهدنرو دوع دوکر دهنسانعمل اغموروعحهدننزو

 تکون نغضرد هنسانعمهلاتوکو یغازول f رر دردن دنعوزاف یشوقو رولوا یوندیو یداص قار دبش زو ص عولزپ

 رتد هدنعلارا یادغد ۱ رد هناذتدانرسنمش ییهدور دوش ع و لرب ء راربدهنسدرد هنطو غازوب ۳ رارب دهدهنسیغازول

 EERE ناول ی رپ هردر واش نا مات هارد راکدیدرادژاح هل زق هدسکر رزم دید هر داور

 | ضوصح ندنسهر کد نهوردلدن ندابواور کہی هد راطنسرب شا ا هکردهنس انعمرکهلاواو نوکسروکز د هاتم

(b 1اواز تف روک ر اريد یشدروکو داما سفری ةدناتسدنه روک ر دوار شالا روز شرب هدنش الو لاک نور دادا  

 : ناکدرک هباواو نوک سورو ند شخحولارب عبو لد ده لمن رعو غصه دیکر ترد ی ھو کواک هکر دغ نز وک هلا همی از

 ناو جزر دماعط ع ولر هد زو ن اتهم RIE Ur دش عفو رعم هل زوج-نالوا زعم هکر دهشسا 1
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 قو راردبا لجرپارب هلا تایی هد ره هکر دو قرف ند هسد ره ردو ےلح شآ رارد یشآ هکژد هدرلرابد غ زر دک ی شآ
 روه ظهدن دب هکر دهد ةع هدرخ نانلواریعت لبک دهد زیست همدنک رازوفدو تو یراهکسن تا هنګاو نو هحلپوا

 زدساعما هدام كنان اسل ىر ار د تارکهد رعرد هز یراکد د هضارب هلفلاو نو اتدنک روس دلزلوتهدخ ر ءزدنا

 كهك نیمو رداکد داو صلاخ هسروژلولع تواب راهست و ط عج بو ال اوت هذغاب نان شب هصارپ کرد و یفروص

 مس | هدلوخ رب رولوایآ ۱ هد اعردب زوراد لهحولایعب رد لظنح هکرد متاع مسا رهوک اندنکر دب نم یتضوج

 هدنرددنکر ونلوا قالطا هکنر لشد نوک نوک اک دیغاجواو کاک رو راق لهحوا یعب د ردلظنح هنو

  ۱لةلخر كيو سنا ذهو هزرهر كاب اا داو عضو هنارکتسو كایاربک ی زغم هد هدنکر دهتسادعم رفعتتو وقف دنزو

 هددنزورتف رک رولز |قالطا هنفصتم كد اصواو هل نشو ی اورو دلو دار هدنراعقوم قمل بق ترش اعم دو هل ماھ م۶ س

 : رد جاه نادر هدننحر ابد 9 راو یمانعمرب نوا هدشزو كنر تک ذکر د ہما ی وزب دو ناطلس هکر عم نادم ەدناروا

N as e aoa اوسردیدآ میظ ءرهنر هددنهیاصقا ۳۱ 

 ےظع كراندنههرهنوب رولرکودهزکد ندزع [یکیارب هدنزفروک هلاک بولوا ع ہدلو کرہ اد تدا هدکداک هن هوارواوا

 اردراو یراذامتعاو زا تعا  LE aبحوتسم لاستخا هک 7 ررروتکن دن وصناناواقردقرا

 رلب دنه ردراور ها ڪنو راما ةما عاهد نلح اوس رر دیا عزردنارفج |  LE 1روی ہک نواوا  baگا

 هدناتسکرت ؟ردابلع ناحردبحومهدنرلعز الا هدب !فدامرو مع بوقاب نر ەد يموران اهنا ںودیاادذ ىسەن

  ۱ردروهنقدا ر هک یرک !نالواداززدامتصاخو ح وعمو یرک | ه ردیدآهرزحرب ع رد اب نوای ر دید ادات زب
 اندو ل رالف هیس لوارد ع زر دلوتم ندادوس تالضف هدناسذآندب ۷ ردیدآ غاطرب هدنراددقرش ا

 | طخر درجمآ ریش رم داسو رم تتناحلس الواتح ۸ زلواتحارهقدع ور فدک رۇنا لصتمبواوا ضراع

 جدرد لک ر درا مدر ه کلب وش ردهدلا دعا تهامت ی هاو هورولوایواسمرابنولءلزاب ر و زخلواه دات اونم

 رد شدقملا تد ےس ا ۱ رر دید حاحرددنکشات رشمات ۱۰ ردهنسانعمم نسعسمو نوخوولاو لزوک» ۹ رلربد

 قرشمهدنسهزنارولورارند یخدتنکتشهبردیس الا رد لب اعا مان هکودهشن اخماد فلک تشم کک

E NOE هلکع دراهدنق ردراو دعمر هدن 1 او رارولوا لاجو نح لها قاخ ردمه-ارهش رب هدندودخ ۱ 

  ۱ا وانا ةن ار داند تد مان هلا هم یا نوکس راه مض جهز د نک دهنسانعم تش تنک

 ِ یخد هر هناکو ردهنسانعمتخگ ید لک تخوهزدلنک هلحوارنوکسو اھ ےض 2 ےرهرڊكنک ردتغل ەد هاا

 جاو لز ۵ هدنرو لدنص لکنک رر د یخد نابزدصكنک رولوا هک نداک ارب دصو رک ۶ نانزهدكنک رون دا

 : هو سکم فاک قنات تاب ردعفاو ۵ دم هولامرذیدآ هعافرهدناتسدنههدنزوروش تک رده اتم روت

 یک نکمرشردا ةدافافاصتا یانعمورولوا ر ال هلکرآ رنآ نعد ردهنسانعم تفضهدنزونج نکردهدنرکد
 نیما هلنک اس نوت ا ح5 ےک ر دک چد برج بحاص یکن نک ویا دم قاب حماس اروع اں ا

 نک ردهدن رک دەم باب و نوک سرما رفالورو ر غمو بههورد هنسانعم هعمو ناربحو هتشکرمسو

 | 2و نیا یوم ناز چ یتا طا نخ وطو یشاط سکر ک نیدلنآنک نکردهنسانعمقاشطو هبصخر دشت دذک

  ۱یروع رربدةدالولار جورسالار > هدر عرزاب دیشب ادص ندنفوح هسفلو وا رر اط رب بخو یلسوم اتمو

  ۱ندع ور ورو د هد هنس هک لکور دان نانلوارتپعتهبق هکر دغور عم هاتف دینگر ددیفم تیاغب دن دالو تاوهس

 : ردهنسانعم قلبت او قمار صرع ابا تردراو طو یدنلوا ناس هد ذس هدام هبخرازدیهدرلا و طهدنرابد ےگ کر د دن

 هک لالذالا كلذ مظعادسک ردناممآ ادام دکهمق لوک قرزاد کرو دیانعهدنس رعردة حرق نالوارهاطهدنزو |

 برغمو قرش هطةنزولوا هب اکندناعسآ دن راچدمک ر دهباک ن دناععآ ورزی د نکی رر ذب تف ادمنکر د مظعا شرع ||
 ته 9# بان بنا دیک ياا هع ا ی ی السی

 سارقدهنکرزلوا هک ندنلک اکو در مدقدخ آیا نور تعمد نکرد اذ درد کر داتفآ الف لت امدنک لایک
 یکسند یدمن یدهنکا یدنلو ارک ذکر رهن اعم دیک دننزوهدکتم هد هدنکرذم اکندکلف یر» وولد نکو چراند نكر :

 هک 1 :

 ۱ چ نکا یوم قید رج کینه وتم یاد دن نود لای ر هوووص رک نوسلحما هداد رار دهب هلا .قلطمو

  E Eتم هوا رر لک دز کو تا ۳ ۱

 ۱ كچ | وار پو 113 او" قما رض روئلواربتعت هبة هکر ون د ید هرداخ رودم یناکریدربو رد هنسانعم دنک هدنزو



ê 

erne | یفچوا نادزیورپ نام نا همد کردار هدیتسومرادخآر دهنبزخ فلانیدنسهنا نیا نازک 
 تشت دام رو رح زاول د هدنرلښر رات هعص وم لوا كلو دناتقفا ین مالساا هملع ىس وم م السلا لعرض خن بول وا, | نوفدم هدنناا راوبدرپ هدنرهش هک اطناکردمنب ر لوا تسیراود ځک ر درو هشم لا یورسخ هی درد هن زن

 هدندمم نار یم هصد راد درو تدان تا ارتنسلها هدشع لایه نک هلوا ما زمنا فرشمو شهرومنق 1
 | یماارهت» بضع«دنفحر دنور اف خنک مسا ناور کر روس هن رازو راک کردن تو که
 رصک هدنزوهرغد هرخک ردیو یم شد دلواهرزوا لزت هدنسز یزایلاح برلوا ف خم رتاغهنمز هلک چ اروهظ
 شماکحو شانرط هدماةمول هت وسرد هت ر یتش ن دنس هم نتاوخ لری ورپ ور نخ هتخو خا ردهنسانعم
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 هنیطالسرد ناکه اشناکیاش لصاردیس هت زشینکیا زی ورپ ہکرددزواداب کی هیلادنع ناک اش نک رد هو
 هقب رافتو سیافتو رهاوج ر فاو ید هروب ا زرد هتسانعم هبامن فو نژارفورو؛لواقالطا ةب هرج افءانشا یدال ||

 | زو راک هکر دیجم!ونرپهدیقسوم نودب ره جک ردیدآنلبرپ ندا روزا نالوا قافثصم تیز ردیفهب | یدنک. دن رسول ردرعما هنس رخ یکاواندریورم و رت اغ ناز سورع میگی دناوا 4 چت لوسا او دلخاوا لټشم

 د ندنس هناع نیاز لر ورب درواداس :1 زدهنسانعم نزوو قمر ط نتو سو نهم ردهنساتعم شل وا نزوو

 || ۵ه وقىپ زق یراق لوطر هکر دیا ل تن هلو هدنسهیحست هجو رد زيور ارش نمانهکردراب یک موقیهیربودیکیا ||
 یدروظلنیا هدکخداکهیورب ورسخ نادم یدتروا هللاا د یتسوا نوداکو هرغص كم ارب فاه = نورو

 | د رغصردراو تمکحربهدنوب هتبلایدید حلبا هدهاشمیلاحوو رمد یدالرباندنرب راب دروا کو اکدنیدالسرتو
 ۱ قدقدح موکوک لوس ددعز و هرزوا یادناو عضویدسا روهظ هنشدرپندردنکسا ناقد راد دراف یرب یندروط

 نیکان ا ةهدرب هکر دو یلص اید ارو هطهدشن امزروکمارهب هکر د هن شرب یسیریو یدناولم هن اره او پل امل یسلجت
 روه ظ زاوآ سد رغندنحا خاروس لواردیک ب وقآ هخاروسرب هرګاالرت یو كر وص هکیدزوک نکن راوص

 یدنرؤک هطواميلنعرب ند نارا دزاآ یخاروسلوا ہل رھا مارہپ یدلیا ضرع هنفرط مارہب یت رق یکی بو اکمت ان
 توت ید هن راروکر روط لاشن یر غصو ص یکی شلزودندنوتلا هکی دروک ی دنا هیر ا هار غار نادنومدوم
 لر هوش لوا شار دلوط هلاراعاعاون !یسهوقماو او الاودو اور انآنب رز یرافوحور ام یکم شلدرووارات وفا

 هدنږناوجو فارطاوشابا راروخآ واط هباو خا توقیذهدنکوا لرغصرهورذلامالام هباراو خا هنادمش یرا عا
 لرغص لراو یدبا عصرم هبارهاوج سیفنوبولزود ندنوتلا یرب رههکروبطو شوحوز لاکشا عاونایتد
 هد دا ضرع اک اخ مارب بوة جردن راکدایدرشج هنفدوب هک دلم هل غلو | شوقنمییمادیشج هدنز هوا
 با غب زو ز شحهمه ردد ىلع هنس مو ارةف هماعنالوا هدنتطاسو رنامرفو حارحاهرهاط عو نودنامآ

 راد نحاص یسلج بونم اق درفرب هنماتادکو رمقف هدنتکلم ةفاک هکهلوش یدلیا حالعهنب راح احا ض رم
 شو اک کو ا اک ردواڪڪ کی ند یسا كنلرب ندنتافنصم دب را یسهدبشاوخ نیو ری وراد دلوا

 ښسواکز زذ یخدواک مک هکرد نیغ دينو اند درا ناازوزا سواک مک یدنلوا رک ذافن کر دواک یک

 ردیسهبعش نالوادنل درز كنهاق» تسار هدتزوهاککب هاکصت ردهنامز ءالما سری خلوا ترت اواورب ی ظ ةا
 دنزابودنز هدنزوزبسدرس هلو هج قات یا رب وصک ردهنمانعمرادن زنه دشزوروغر روځکر ددتسو عترمواأ

 یسانعفیکیا هدنزو ەد هنگ دموس سه ها هدح وم یابیلدناب هده سرب ردهنسانعمرادن رور روک دنا 2

 یغرب ود فا ردىدلوم كموح م یاظد میسرشودهنم رلارا ناتسحز وکو ناورشو زب رتردرهشروهشم یزب راو

 نقعتسو شود اااه دابز یا دنکوادنک ر ون دهها ارد وانفهدننزودنیدنک را رب درتدا هام رعر رونی د هکشا ش

 رویت هعلق كن رش لنا کرد فهر د ك کد با هتسر اف یاژوهروسکملاد دنر و ده هنسن یل هار دن قللطمو ۱

 ندهیترب نامه ردبارخالاحیدبا یتکسسهرصمووداج هعلقلواهدعدقردنانکت شه,یسلضا مسارد سان لاق اا |

 مسا هدنزو ش غر شدنک رازبیدردسودح هر اها لوا تورامو توراهردراو روغلادمعد هاجرپهدن "اوردترابع
 ردتخطعا لوک رر درجا تم رکو رجادرکوک اک آردفافشو ینحرف یربردجست یباردقورعم هکردد وک
 کیا لدرکوکو ردنا روهظ هد یداو رجاد رکوکر دیو در اب رربدضاد رکو کر ددا یعسق ر وردد هضرازهاوح

 رر در دک دزکو کرولوالث ام کوکی رنو رار د ید اصاو یواک طم ارولوایراص ئام لشي یر هکر دراو ید ی غسق || "
 یجسص زا ردنکو کنان و لقاقشر دما تامنی :راکدد یعواهن اس کرد هنسانعم:اکس رخ مس راف فاکر سکءاک دنک | 1 ۱

 ۱ یادفبابمدنکر دنا ی راک د ید یررورکپ قلشاط ویزرورک نام هکردیرب سذ رک هدندنعراضعب ر وشەدتاغىھ اكو 0
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 شل :[کومکرد:ینزوءه رک صف دد دعوا هصشو خب هلا لا نو دیا تلا یکی رک نددننعاغ ییقرزو لک هک دکر دود یعنصرداوقا

 ۱ لرل وصعم كلسوک با ها تیمی ات 2 ەنولک دەس انعم مو ءلسوز اع وب هدنزوواع را دادا شنۈك فا لع

 لغحوح هلا تررشندنفر ط ید او لر کرد ندزل هحراب ناولا د زول زود هند لو یراکد دیک هنب راد

 اا غو مال نوک هواك هواك زدهتشاتخسبوطو قدواوقلراوب هکر دیفذ ضوهدننزولخ واک راغي نور دنا

 راب ا: نح لرد هنس و ماته دس رع روس دهر هدر نات اوا رعت لال هلا هدد شم مالا هلک رو دهس 4خ اب نورف دلا

 لکاکو تقاز نا مق مالورد تماشه جا شخلن و نواز دیا ید انس هدرف ر ناواتوروس درک سفری مت

 هدننزوهضلک هجاک زدیجاغا توکس یرلکدید يیوکین یشاذطاش نکس ام نم لشمد :شومدلکر دهنسانعم :

 اردو .شعو رو دقاوق هدس رع رولواثداح ندن 7 دور انو ند ةلوا هدس اف طالخا ةدهدعم هکردهنسانعم :قرفخا 0

 كيو یکی | سورشو یلزوکن ات پک دزورفا ناتنس؛لک فو لک رونلواقالطاهنضرق "روح یلغانوهن راضرق |
 ار دلم ۳۹ تفلز وقط هدیابحوا هکر دهدنعهر ئسراف فاکلصتمهجمناد یش نوارد کت یراکدید کرون

 ا رکی کلا انی ر یک اود هوخ توق کو قطب هد غزو تسر تاک رده دنرک دهحوتممفاک ل وا تاب

 هدح دو عونصمندن 1 ودر < یراک دید ےقل لج هدنکر تر هوحولردهدعضو مرنة دت رقەزۆلھەس دم ندعمرولوا

 | هنمل آش ابو رولوا دسقم هدر لیتر یخ دلوا «ساقارب ناب هر ان مو زا ارا خو رک ثار ,آ ارش نالیعشا

 ۱ بادر دت ابن رب هیت هب ابزار جم مه هکر دهدیرک دهووسکم فا فا تان رددرومیمر وکرادودناشدرم یو

 ۱ فاکت لا تاب رد هسانهملوتو دلدسهدنزوزمتس مک روند حاز 9 هلن رعرلر دنا لک ام! متشاهدنماغ فا یی داومو

 قمرشطو مایا اودوی م اس او قلرعصا نتشاک ر دردصممسا ندنتشاکهدشزورامش ناکر دهدنزک د هموم

 :روئلواریبعت یسیدربطقاباو یشوطقابا راربد هنسادص قالا نکررولو رد هن رلاثعمقموقو كليا ضر و فتو نسعتو

 نظن و هناک ردهنس اعم یلدا نو قماضردابقتسم لعف ند ند ناکه نوت د ناک
Oنیش !ردهنسانعم  | 

 ادا نوح الان قرات ةد كی وص ن ی ولدزاف نیراکد یب وقو ردهنسانعم ندروشودهناک ی هنسکرب یی

  ندنتف قلا طو لسزواهکر دصخملوا ارد یادش هدشک زاربدهده ىو ورک وقو یعمغلوروت ده ی ر وتنالبزاخ

 | یدآ ہک شارا ناشنو ماتیف دارم هکشلوا زب رود یا نهدرکسک هلرایرغ هدکد رک هب وصق وي٤ لةو ارحب

 ۱ هنسودنک هک شش شهر تفاشوتروص هد هجر در هنتعنصورنه کروند هده هشسک لواورووارهمعت ن٤ا. ناص

 | صوصخدس ۳۳ نحودنهو فورعن هاذ نالوا ی رعم هک هنلوارداع هبرظتو دقت «کوتنوآوا فن

 راسکناردوص ی یرلکد لب ادرومالص نه "اوص هکارلا هب و هاسو ظلع یر دل ارهبعت هل ام كناط ارد فلاب

 ردزنمیب اکو تغل ی اناسهط هدیایحرا هکر دهدنسر یسراف فاک لصتمهب رول ناس ینا نوا رداددع نمو هوضع

 هد , رغردنرامغندلام نوفهنهادنمزریز کرده رو هننفدهدنزو خر ج کر د هدنرک ذهحوتفمفاک لواناب

 اراک زاخكر رو د خد هنوک کو راخغوهزاغ رارروس ها رازود رابرا کرد هلز زقهدنزوراک دز رانهگ رو درک

 یوددمباتس .ارفاناروب هاشد انودرماهش . نن قدر د ن دنس هنا نبا رخ تلر ورت /ورسخ تایسارفا گر دهنسانعم

 ندنس هعدار هقمط رها دا یک نورو زشخ هززوا د دنلوارک ذ تاعف اب یداوا فرا هتل تفاضا هتم الغلا

 منشی هطالس رغ رغروما نالوا مسماک | رردا هغلامه هدس رد راوتردلداع ناور شو س نعره نا

 رهطع خ E SF 7 وید لوا ناسه دفن ام قییشیک هکر درا ذا تس درز یرب ندا

 ۳ ۷ ازضخ 9 هوشی : a " تاتساز دا جڪ یؤوزرسخ سد ۳ دروادارخک ۲ شورع تک و ردراذو

 دا دا خک ؟رولوا تراش و ارد ادا نخ هیجو یاضرف تعانق یهلآک ر راترن ۸ درواداش

 هدتسهنابم نیوز ور هل مور ص هکر دون لصا كرده 8 و تکا ندنیوزن نام نناشناناوارکد هکردروآ

 تودنا راعتدتساو مش قرص هدکدلنا تعزعو دوه ر روا رمت قالا نارکس ر ؟ن روز غلو ا عفاو نلاحم

 اراضقیدلبا لمسرتو ثعد هزل هرب "مب ترضنالوآهدنفرصت تکو لمك ەر س * راهن نخ یی دلو الا ام دج ن عاب

 هلن-اروا دا نکو طظبض ندرو رب یی وک 1 خاو فوت لاو یکم * نیوز یرازکلوا فلاحدا»

 ورد هتسممد هللاد قدح ردو قرت داب خک درواداب روتک لیسروشک ل ی هیناکت اودیدژلوا هسوست

 تتکرتو فدفصت تل لوا هدة دلوازبو رپ تسدلخادموقرم خر ردنعسا لر ندنام ازووا یرثخدنرابیسهدنناوخ ||

 رونلوا نا هدنسهدامیلاعت هل هاشثا ردیدآ ھلن رس ییزکس ندزبورپ هام ناشران دواکخ کر راب چک یدلیا

 | ربع امتخ چک ولو الطاهدهسذآن عو زرد مالنشلا هيلع مدآت رطح یک اع خکرده اف روش مب ےک کا

 ETT : تن نیو ar بت
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 أ نوا هدنراک  ددجنا ره E ii او ردرهترب هدرهنلءاروام هدننزونوکتلط هل اتحت یاب نورز تور کرد
 لکرد هنسانعم راز اراک و ناخ اک ل ذس نوکسو مالرمسم کو تساک یدنلواهیجست ړل اود هرواحا هلک ر راک هد نشوم

 لنس لک ر ولرا باک ځد ندناتفآردر جادرو کز داک ینرف ةصاخو لح ینصرف قاط جرتسلکردیسهحغاب ا

 رولواهباشم هلک زانح هسار وسلاردهنسنلشب لئ امهضاس ىا دو کت هرزوارلشاطلانتر ونلواربعتیس هنقایق

 زارخارب زردو یهجو كن هیعستهلاز سر دعفان هنعاونتنتلع یکهدراربد رطعلاز ارور موریطارهزهدبب رع

 ل ءاي هملاع ترو رد هباکن دقوا عاشو راکش آ او رهاط ندش لک رد هقرو ههو شعم مانا تاکر وش ددتسع کا ۱

 یسهحور هساو ناربب نالوا باسا ارفا زالاسهپس هدترو ر درر رش وز دا هاساک هشاکر هشاک رولوا هک ندقلوا

 FETE يغدر قملقتب هلا چم نیغ هعخلک ر دناشخردزهم ناما لرب دص لک ردیعما

 روتلؤا جر فو صو لاش ندن -آ ردرلب ووټ سمولو هکانادل اق ار ظ ندنب د یراق لنک هکر دهند انغم تغ

 كلر |هکرون د هعوع حول شاوابوط هدننزوهدنینح هدنغلکر ررروس هج رازویراب راو کرد هلزق هغ لک ۱

TESهنوکلک تو رواا هک ن د هن سک د اکو تسورورب  

 ی وولواهدننزو لات رف هب ننش هارد هنسانعم هیفاک هغلکر دندنرانوک زود یر اعزدهسز هک ر دنفداهوهدبز

 انعر لک کر دلک یزو یکیا هةن لک رولوا لکشلا یطورح کرو دهزوبنالوا دمعهوص هدرلعضوم یاتماو

 هب کر هنعظ )مال خف كاك هل عج دید ثنرا رب درا غا ادرواک | راد رع زولوآیواضسراشو یس رد لح ادر دن راکدید
 فراعتم نا نور راو تورزنع نالوایس رعورونلواربعت همر دنقوطزوسرد هنس انعف مالک ناثلوا برض لقب
 الاسر دات ران لک رانا تلکرواوارغصمن دنظفل لکو رولوا لصاح ندابن ینکیدرب مان هنادوهنچراخ ردنا خص

 ردهمانعم خاک کلکرداو : ندنوهدنصاخ کرانا ہر وش د نامرلادننج هد رع هکر دیکر ان تىاتەدرلةعايا ۱

 هکشد یوصعمو هنسادا هقبقع هدلج عضو رابر و رکردهدعاو سر لوا لر ۶ محو یسراف فاک ف کاک 9

 | کن و سلوا قیمقحالرکر ده اک ن دک ۱ شوماخ ندرک لک رار دیا ار هلزراتهج فرعو تنسذضلکهنامز قمرزواب | !
 كمردنوس عج نوو یزاچ یک ناکات او کا ندا لم صو هنو قمر دصینص ی هنسک لی وش

 || فو رمل او هکرد لقمہ 1 هدنزو لغلف لکساکر لکساکرولواهباکن دک, اراکشاوا ج یوصنافاو

 رردنالواس تو و ندنآ نوا تازو را ات ان یول دبن دنعونار اسم هدن هدنک لک زار د نرو هدد رد خا

 زونهراچآل از ندنعاونا ہک لکی ر اصرار دناهدرا مب لوا قلخ نارا هکر داش ام وح رەت لوا هللاهدح ۳ ی وکلک

 هن راراک لودجوهراضوح تورشود نماد یمادندلکلوا بودیک را هعابو و ځان راتاران هورکه ورکه فو الا
 نیرزورداکتف,طاو ضاس نالوا بعت یاکناوو ى 9 مو رد نرل لک ر 9 ر دانش قر دداا

 نوکساک رازاس هزاظن یافص نود هن راعا قدربو هشتشنب رلاقرونلوا قالطا هدهرلکح والدم ښکر نو حدق
 یر ناردناه رف ةو شعم هك لس ریش دکتری نمرقدا مم کر دک چد ی اکنر لکه دتزر دو خزر زراف تاک 1

 یشکیا رد ۲ ۱ لورم هڪ دشو نوک اکو شا هکردلوةنمزلم دابا لعهدن آ الة لورا یرزط ىح 1قیعمهدنول 4

 قارمصف لوا یدیاراوتروص رتدآرب ع ونصم ندشاطهعول هدناابن ما هلکمد ثشدر هلکبا تشدر دلو د قارضقزب

 راد دابا دلو رات [نانلوارک ذ نولاف هبکهعفد کیا ندعلاخ وب یدیازو رودبوز و هنر وص ل وا هنشابیدنکدقلارا

 PE AU IE cO KE رار او کرد هنللزو هل ءا نوک اک رده اکندنامما خرحنوکسک خر نوک 1

 ۱ نو :وکساک ند نولو كنز هدمسانعمرب كن هب ار وا هتسانع-كنراکورواک هدهنسانمراسخزرهنوک از

 هدنفرطره لعاب هکر داکرب طول هد یک ل کر دب نلت رضح ملتو هيلع ىلاعت هللا لص ل اعةرھح توز

 هدنزورتخد راک یدناوازک بدات هدست رامین رعنا از 1

5 

4 
7 

Ê ۰ 

1 

1 

 4 ج رانفاس و و. د د هنککران هدشزوراز EE یر OEY وو tet للرهژ ۱ ۱
 هرانکقرزلرپکو تو ینمرش د قلطمورزب د یرصلادکوشا ارةزاد نعرن الوا تان هدنزاددرمصم یلضفارداکد رم

 هبیراف هشحاخ دل مالم هدنلک ز دهنسانعم ا: نانلوا رک ەدە یی انک رز درانلحهدس رعزوس دید ِ
 1 | یسیلسع را د دنقاکورک تیا رکشرداب م فوم نلسعدزوور انن نیکتآلک نکن || دهی تدمالکفیطاو شوضوند ها بیط ابان خف ptt ردن اکندزوکتاقداب لت رسک طاتن لک اريد 1

 3" 4 هوم ام



۹ ۱ oN 
 رواک نادنسهرب : ج سرو د رلرب د یری نبط هدب رعردعاف ا موت نیطهدلاعفا عج رو روک رار مط یراص

 دیکوکت اینو ید یرا شمر غص لساف ف اکے فو مال نوکس مدنک لک
 كلحوس د یرادةمدو تیرا هناد ك او

 الا هک یسهطانوملم هدزکد قآ موت لکر ون روک دنلکش ی . همح یادغد شىشى اب هنر یرب هدر ظن یدابرولزا

 هدر ول نم هر زر دذزاعتم اا مو تع نبط نالوا یسرعردروماچرب سام او یز مرة ررر روتکندناردهط آی راک دد نم

 لبناف یسک غاط یروب نم نبط دباور ررر اربد ین د نهاک لا نبط هلک اا دد یراق هرحاسرپ هدعضوم مان هبت لزا اح
 ریهع هنا اخ شونمیروص سماطزا نالواتفو هاشداببوزودراصرت هرکصتدکدلنا ففعترادمرب بورو عو

 رک ذیررونلوډ نبط عون جوا هدعضوملوا هکر روذلوا لقت راد دد جد الملا اخو موتخحشنیط ندتهحو یدناراردیا
 هکلهکر ترار رونال و هرب نوناص فا ۱[ هکردضاس :یروردروهم هلاروب ازم ماحو بمط یس هح ارو یر رقیب رردبالوا

 هشواهردیسهارویزم دایك وت ن طور دب راک ید ناربظیشآ هکر دی نهر قیر ور دنر اکدندقواص
 ءاوهو یابرت كم وم عیجو عطا یدنالیس لا قراهسک ا هتحازج هزات رولوا یشپا هن اساو ورم هلغابابوکو هیبش

  ۱ 0رود یرصمنطهدس رعردرزماحعوریزونلاندنسامقم کر ام لنت هدرصم یرصم لک ر دعفا در ضمه بو

  ۱ ۱ههوزکن اکردیماراو ههورک ناک هصاخور دةلاوو قدنفنالس اندروماج هوهم لکر ددقمهدم اعالط هب قستسم

 ردهنسانعمهعلقروسوراصحو لوت ارشهدنزو لایت اننکرولوا هک ن دناسناو ندنتمز هرکو یدننوا نا هدنسهدام

 تداکشو ه < مال خف هلک ی دنلوارک د هکر د هنسانعم موتخ لکه دشزوهتشرفلد هل هدحوم ابو نون هتشب لک

 || نالواهدنسارا غاطیداوهلوا شطر ندنمقلاس هکرون رد هد هنس هنا م زوالواوردکع دیک اشدنمهلکردهنسانعم
 [| عسا ہل در اف فاک ناکیاک ر ونلوا رہ رسعترابلاس هکر ردناعلناعاندنزعآن اویحو ناسنا دزور زیلکر رو دهدهلو

 || ردهنسانعمانوج اراد هل راق فاک ر کیک ز ولوا لصاح ندنآنتنم تبتلحر داند دن یراکد یدیمهنداحرب کرد اک

  0یربراو یسانعمح واهدننزولم لک ر دهدنرک د هموم فاک ثلات باب رد ضرا هرکدام هک ب وط قان یوک یوکنیلک |
  ۱یخ ثلا رد هسا نعم :رکشایروت شنا یریوزوس ددروهدس عرب د لک« دهد ہکرتردکخ :فورعمرلتتصوصخ

  ۱كعافورعم رادر عروس د فداطقهدس رغرداولح عونرب هدنزو اما حالکر ونلوا قالطا هتلودوردهتنانعم هرجاو

 هتشاشنبوجآ هقفود کریو دغاکه حاد هکر دما عط عورب ال دلو تربور دهن اک هقیاطق لتو شم اط هفت اطا

 هنالوارومشمیخدهدرار اد دوبالاح لوا ل وقر دیا لو ات "دانا قشاخ بولرغوط هنتن رشرکشابو لاب نیا دو نا هظروعو

  ۱هدیکرتوهدعس هد رعوردد بربثع مس ها هزمه مضو الرسک برا لکر دة هوا !واح یریکدید یس اوت جالکر الکردقفاوم

 ةکردهنوک کو هزاغ هلسر اف فاک معض هوکالک ردعفان هتسمرصارواجردکح نانلوارمیعت یاصيعو یودرمنع

 | | هدنرو هلا هژالکر ده اکندکلنا 7 ملهلماقلک دالاس ندرگنکالک اک ر رروس هنس رازویرادر اهر دی ا راک دید هز د

 یرلکد دنوموصهدننزونالق 35 رۇمان لک کو ناتو رعرد هنبانعمنهاریو كاموک

 | هر اهربشهددرر اب نوش یک رو قرطیکآ راردزازق هدغاب زغاریادتناردکعا رابورت عونرب هدنزرطتما
 ندننتف لکورولکس ما لنفورولو ار دصم سا ند ندننالکورووانیذلو تش تیاغتر دیا ب ذج هنسو دنکم اعرلروغارب

 صلاعو ملکو كامکلسكنارو دضتهدرعرد همان مکس دز ندیدم یتیم اف

 رولوا نکنرو قرد تداعرداک ع ور یسرا لک ر دیدار هشرب هدنفرط نارا هدنزو رازلکر اک یک كمکلساا

  7 0 ¢ ۱نکرالش هتولرارتهم هکر دکناماکو كمآ نوربد۵ درب نواب زوما مالک ندی یراق اکو

 | روند ەدە زاوآ لیلبوردهبانعم لوایدوب د تاناملک رارولوازاسمدن هدکی راشواحنکرولواراوسارزوو نطالسو

  0نوا لک باهدحومیامض نکرد نیلکر دقورعمهلا ناو دابر نالوا یر عمرد رهشرب» دم قارع نیر افیاناکیآملک
  0رصقورغصقاسو بشح اقلطم هدا اس لکر دک ٤د ید دراوب دراو د نبر د هتس انعم بود نرو وااو

  ۱اردکع < دازطموهزاتدرو رت لک ر :ونلواقالطا هدم رک قالار یکه شفنو نسوسو سکر تروس د هک نالوا
 دیدند زهر دزو نا شمس را بنا لک وایت دن کر سخرو نیکتر ضرع کوہ

  ۱ ۱راک نالوا یسهوشعم كفشاع مانكنروا هلرسراخ ےخرسک ٭ ر هج لکر ورد هنکشفاوهرلجج جخورلرید ددوهم
 / رونلوا ا ورک اوور رشک نیک ردیعما

  ۱جوا ماج یعیردهنسانعمماج هاکشنآ ها هیچم ی اخ حة نگر روس . د هنغمولر چ هدننزو رپ خیکروس .درانهدس رع

i با لکا هچخمیاز رازاک ر د هنساتغم هغد غدو هملقق هلیسر اق ج هجو خلک ر روس د نح تاکی وض فاکهدیکرت هک | 

  ۱تالفدرز لک اردد اوتر هدیتسومورولوا كعد تالاکر ازلکهلغلزا باعشن رک ل ترازو دیک ندراز ۲ |
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 یداوا ق یرغتسم هر هماح هاسبول وط امو ساب هدکدتخد داییالتسا ازودرکح داحوالبرکزوسناهح هعتو نولوا

ee ۱رولوا هدنرادقمجرتردنوع یک )یک اع ور لسرافاف اکرتفو مالنوکس لکساکروش رد ےظاطەدسس  

 ندزاویدکمولب خرس یولکرویکودندن را 1 هناد هکر دیزاغو نمرکد اسا یواک ر دیدآ خاطریوروشب دن ۱

 روس د سا رعا " زاعو هدنزو تدواهمههللاد تسودهلک یکی سروسرغصو یسیروس نویقرد هنساذنعم عنطعو 1

 هک ا ۱ هلتتسانموب اقا ےلک یوش ملک دروهشمهلنارس ؟هدزوزمع ی زماکراربدقانخ هدس رع ۱

 ن رفعز راضعد رر د| لسغ نن ساع هلکت 3 راف وص ضعد رار د یش رعاز وک ط هکوک لوا هدمکر رردهدنس هاشم نولاص

 س هرات وزار دیا شود فرو نانو فرب کر رولوال اوس ہد هم سرب یرلق اوقر هفت اطربناشوکم لکش عدردیکوک ۱
 سفناج الا لرد ځد نولو روغ روک وار دیدیهلجومرتاا هکر د شاق سنحربهدننزو نو ذا نو راک راریدیخدرتسپ ۱

 هد: زواو لن امهداوسرولوا لصاحهدنساراعاط یی اهدنسلاوح هبنطنطسق  درزلگردعفا دفاع نالک دزوکالط 1

 عفان هب هراح مارواو سدابودراب راردرفصالایطر مصاا نیطهدس رع هلتهحول ردروماحرب شوقنم مص تزوص ۱ 1

 لضفا رولوا یعاردلب رادقمر و همش هنساط کلیو تاق تاوو فاصرغوقآ دکردزاو یندیور ردرو ماجر 1

 لکه اش رد یک رت فصو هدشزو هاودند هاشلک ر دم اف هنماقم موتخع نط هالاعفا سو ماش ننط هدم رعردلوا ع ون 0

 هالک هداک هلوا ولهایس کر رهو ردهنسانعم هایسژهرقهدنزوهاس هالکر دهدنرک .ذهحو:فم فاکل واتان

 کر دو یرب لر دنا لقت هججو یک دست ةلم هل اهالک سا انح هرس سدق هالکی لع ن دلا نیز ترضح هاست الور وخ دا

 یانو را نو ع ردروماحرب یعایفزرو قشعرادقهرو یسصرد ۶ لئامهداوسرولکن دنمرادالب ۱

 راش ۱ تموادمهنلوات رو م نط د انا لوا رکم ار دلدا لاو ندنراتیقیک ك رانا ید لات واتر وق هنسکرشن نوا |

 یناصتسارارروتک ندن رد هرس یرلکد ید ترک اک ین طر رفاندنرلهرب هرب رب نانویردروماچ عونرب سطر سطد ردا لک |
 ا ردرو ماچ یراقداقر انیراشاهدماجراب راک هکر د یوشرس لکی سراب لک دظفاجحندننابر طتفآنینجەدجر ||

 هدس رع ردر رو ماح رب هدنکنر ل وک ای لکر ددیفمهب لک یورردیسرافیطهدب رعروشلوارببعت لکه ر ءفاک | ۱

 رکدیدیارپطزفاسروماجوراری د یخ د یک ط صل ادلب نطو کطصا!نیطا |
 هدنباع ناشار لگو دفان هنغناب شت اردن

 ندنفلقآ هس اغ راد دات نیطو وک ًامنطهدس رعردروماجرب كزوطهصتو عطش وخووشوخوقآ | |

 اتان غو ق هک فدک اهم هضیهرار دیاماراو اش كنوابطا هنس: نالوادلتبم کمد قاریط رار, د دیس لکه د زار ا

oY 

 ردلعنم اکو تغلرب نواروهدبابحو  هکردهدنبهر یسراف فاکلصتمهمالناسی غ در د نوا یدنلوارو له لع

 ندساحعا كس  رلت مّصح هنع لزا یخر نح ماما نعلاةر والد ر رکهاشادهشلا ناطلس یمالعادح كی لاراشم جش

 ندنسنب هابس ید د مش تادرب ندا یایلا لک هدقدقرچ ندفاکتعاهدور هیلاراشم عیش دکر دو رکید هجوو

 نیهجولذلک ىلعىديارزدياراب اتعاو نر بو و FEO ۱ هر ده هدر هنحود

 هدنزو تدرش تلک دنا رزم ک ساله دول یرمغ نولوا شوپهاساموع یرا عروس نوا

 وکر هرفندشاب EES E ۷ رعم تماحروللواربسعت نو لقرار ید هب یک

 یراکدیدیدنفهدننزوزوع زواکرولواوح بوس زا هنکدا هدقدروط زاررل هست وص هنکب ارت هکر دهد هجر درب یسشک او
 ردر هم لند :وزولح راد ارسقت ها یهوک مادابراضعت ردمغتسف ماج هکر دما هزوغلح هدلودرب ردشع یروف

 زار دی اادهاهنابح ابودیا سل کر درسب د ی دقتسفوزوحو ری ااصوصخو ناغمراو ده اموعهدننزو دنولا دن واک

 ىرۈسردتغلەد هلا هوو هدژشم مال هلک ر وئلواریبعت كلکوا لزقر دعضوم كح هبلب رو مه ماعطووض هبه دعم

 دنسهاز نسب وص لرد دنا و سر اف ناک ی دنلواقالطا هنکوک ر رب داش اط رعەدنادرشس

 ینرا لک ر دهنسانعمق واب هدنزولد لکردهدنرک دهروسکمفاک ین ات تایردیفرح ازفناج هکرد هجران انوار عت

 شد قا بولواابو مظعرب هدنرانذ ن نمراهدتفورب هکر ار دیا لذ هل وشر دعفان هد اغ هد هم ابو مانارلرب د یی راک فرح

 هل وصاندنهوآ شاافو ففحم ردروماحرب وسوحوقا شام هم کوک نمرترادعدر ایزو یا

 یا هناس او فشخوقا رررو بک ندهملاّتصو سرقدالد وداق لر دعفاد کمک و نامو مدنالسو

 یقیدلوا هنسن ی ربع ندک اتو نآ هدنامر یدنلوا بیلقت ههاش ثم وک دعا یهاشدابقلا یعب هتسانعم ۱ 1"

 ها هاشلک هلخلوا ا نوع ر زانم مالسلاهبلع هلا غصمدآ لاو ت نع ویکه دن دنعراضع هل دس ۱ 1 1

 ردیفتخحم هاشاک هل اه روه طظ هشاک راب دید هاشاکه لغلوا قدام ۈيكادىادنىمن نر دار ترو یا لق 1
 ةدنچچا هد دلريقورابوا ای کی هد ارس لار دروماچر کت لس هدیزو شا هنابلوړشوخ یری لک ۶



۰۹ 

 تر ج
 ى ییظعل تشکو رونلوارسعت یدنلرضاح رکردهتسانعم یدلوا رضاح تشک دعت سم هنس انعم ترورنصو

 رولک هنسانعم خط؛ونواعو رد هنسانعمو جو حو یعزافو رولواكعد یربسلک تشک ذکر واوا مس ماهنسانعم

 ندنسانعم یکلوا نظا تشک تش کرب تشک ردهنساتعم ندندو ب۷ د هده دول رق : لهجوااو

 هغا شاراصهس رزوا یرب یر هلتتسانموب ردکءع دشاراصو شم الوط هک شود روا ضرب یزب ردذوخأم

 قشمراصهدمکر تو هقشعهدسب رعرولداص هرزوادحاو لصاو رولواددعش داب ا رک ایدلوالعهدت ارب همیش هراس

 کردین دانی لس اور نسب لوک كتشک ردعفاتهدنای ۳ کسو مارا عضو هنکشب قبو جزا عطاق قو هشوارد

 لوحاو یشاشو روناوا ممعت سرت کرد هنسانعم بواقمو شنود ردلوعفم مساند نتشک هتشک ردیکحو قوت

 یا ارشایسشکر دهنس انعمناعلواضو قا ڈا ها هدحوم یانو هل مهم نیس نوکسو نش خف بیک رات

 زر دنانحدنش لر کس هنس هد اطنومدا هل تبسانمود یکرهاوحو عمو شنوکو ی اردلنویع الرب یعد ردکعد

 کرد هنساتعم تسرپوراب دلنا قلتودخایارشالاو ضیعلا قد رطدرب رقذالب ندنوطالخا رکج هرو ضف اط

 ا هنسانعم تب دو: ءو قع اطند تسر ردکعد تسر درا ا ا اوا مسن دندیتسرپ

 ۱ ردتغلهدرلدش ثوکسرد هننبانعمناوارفو قوحهدشزو نع“ - نک یدنلوارکذ هکر دهنسانهمفوکرلندش نوکس

 افصوهافرو شدال ۲ كرامعنتمو اداوهویشوزانلرلب وب هدنزوزبخرب زینشک رد کلمرهش مابا عیار نیشن شک نیشنشک
 اردهنسانعم تحالمو كارلدو كالروکه لس اوییهنفعا زیسک زوم دهن رلهمورول هلالب اقو هنر خلاص )نهج

 تاک ات تا بار ردهنسانعم قلیخلاص هلااد او زانو رد بفاعو ترون د هد کللزوک نالوا ندنتهححازعو ۱

 نالیلح هدس رعردن هان نانلوار بعت شن کعدننزوزح ییزتشکر دهنسانعمبلقو لکوک شک ردهدنزک ذهرونسکم
 رییعت علب ندنس هلج هعدرا طالخا | شکر دهدنزک د هموبضم فاک لات" باب ردروکنآ ةداب مرصحز شکر وند

 ندنداشکو رد هنس انعم ن ناوبابولول هدنزودايم داشکردادوسیس ریوارفصیریو مد یرر دما طاخ نانلوا

 ر هد هنسانعم قلشوخو لزوکو شوخورد هنسانعم ترصنورفظو خف هن رانعم یدزوجویدجآرولو|یضام

 یهاشداب نامرف همانداشکر ونلوا ممعتكمریو داشک ید هدزجالطصا هکر دهن انعم ك مزو ٍلاص قوا ندیابو

 هدزس :رعفاک تخلو بالا نالیزابهدنرللوا یعببت اکمو صاوان او نعورو د روشنم هد ہن رعرد دیهاشمقرو

 من ناز هداشکر ولو قالطا هدب هنسک شوُشسدو ح رفمز سد دنقصورددرغ ءاوجورمنمومب رکلدهداشآر اس رددراو
 نیس نوکس ساشکرد رله ومشددوزو ؟وزابوراپ هکرد هعد را لوصف ناماکنهداشکر دناس سال لطو خیلبو

 لوق دکژزاب لصا ۳ اتم هناحزاردیوزاب هلفاک اشک یدنلوارکذ کما ورک هل ما هلاهدحوم یاو

 یرقوبیرقولو یی او ی اهم دسوم یا نی وکس بت ردرآدقم نکرد ندنشاب زمان مت

 ردهسانعم تشپو تنح هدنزوارشد :اتشکرولوافصو هبزدلد هرهزو هس“ نع ظلو ردهنسانعم ی لاو ۱

 ضيف رو هظعقومی E رب رب ندنس هنایمقلخ هلا نوب قلاخ ترضح هدننزو سارهل ساتشک شا

 : ۱ حرررب هم شب ندلاشم لاعنوجماح ورور دکلاس بنا عیاسرریدبویغلا بیغ هکرداشوانف منع خ زیور دیه

 جاورارلربد یلاشسمعاک |هبفوص رولوا تیدحا ترمضح ضوبفر هظمهسدا کز زتمهدنلوصواک | هکردزاویند

 نیش ک.نیدنوران ساره ناردن اناک نیطالس عبار بساتشکورار دف اکما بمغ هخز رب نالوا هدمنش :ماسحاو

 یدانا ۳ رهدکشتآ |بودناقیدصت هنتون بسا تشک یدلداتومءاعداهدنرصع كن آ ےکح تشد ۳ زر ددارشیکن

 هناهدحومیابو س توکو نیش حد ب دیک رد یا کھ دنا ی دروم تنطاسهنس شا

 رغدآا شک | رد هساتعم تکرالت وو ON sp شک یدنلوارکذ کر دهنسانعم بشکو رد هنساتعم نست شک

 هدهغلوا بلاط هککرا ناوبحیشدوروم د لڅ هدس رع رار دهد هنککرا نچ اناا ور دای مدو ا

 یدکی عد رار د هب رک تساوخ نشک: المرا دار بعت ك نسو ک هناوبح لوارونلوارعبعت لفسوکو یوا باطرون د

 چو ككا كي وکق نخ نعب رر ددا س ت تساوح. نشکوروناوارببعت یدکروکویدزق هک یدتا اتکرا

 هنسرکو جا هلنش نوکسهنشکر ولک لانعم قوطهویمامرخ تاکرازسهویمو قطواهبکو رونلواربعتیدقلا
 رغد او هبهودروغو ردهنسانعم لملتفجو قعشاهرزوا یشیدناومح تکرا هلنوئرمم هکر نشو وگو دود هجا
 ترمطح هنسرب هکر دیرورمراریدهددک ادنوس یوحهب امر یشندند امرخ كکراورد هبا هسدالم ول یر اکدیدییشکهنآ

راد روس یه ندلع و یازک ی اکا مالبسلاوةولصا هبلع هان لاسر
 اا هوم یراح اغا امرخهنسلواا رخ تیکه 

 رفت هداعل یلعهن ورو دص نب رش ٹو دح ما دروماب عن هدق دا تو بیل منع ضورعم تیفیکو ی کم
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 ار ده هک ناپوج از عفو هتسانعم حالعوهرچردیشفشر زکه ازرسکر رک هنسانعم شش الوطردردصم لصاح

 كع ار دو حالعو هراچ هللاد خفوار نوکس ن درزکر دلبقتسم ل عف ندندرزک درز درزکر دتخلهلاز خه ج دهد لوا یانعمو

 ردهنسانعم کبک تد د کرد هنسانعم فرکح ورشمهدهحوتفمهالاز نوکس (یوک راد همانریعت همانرازک ردهنسنانعم ۱

 كانا راسخاو ناناو كلو دنرواولمعم ندیزکیدنلوا ناس هدنسدامریکی خردب راکد ید فولوا هدب رحو

 نیمه ردهنسانعم لواتو لمحاویدنلوارک د هکر د هنسانعمندراذک ند ردراسک یکراسکعوراسکیمر ولکل عاف

6 ۲ ۵ 

 ردە رانعملجا مالک يلو كاي وسزوسو اب داداو لمهدوآ هد زون دراج ندرازکر دهنسانعم همانرارک 1

 و را هد رارو اروصم ردە رانعم كمکح تر روصیال و ھر وصتلا لقرار روصمو كايا تة سو قمنوصو ك مکو

 هضراعو عجور ربهناو حزب اسو هنالناكردکما ۱ ںارطضاو كوب دو تل ابح هلقاباو لا هنا چم قاز رازک رونلؤارنبعت

 یشارو قبال هدنزو شداش لا شدازک ردهنسانعم فازک موق رم فازک فار یک ج وذم با ارطضا رولواثداح هلادمس

 ) شناخت یاش هکردکتکد كج هروسرغصو ك شا هکرو نس د هردنکواورد هنساتعمبناثمو نوقیاو

 یوبواتوطروطهدیکرتراربد یخ ددا نموهدنرش هکر دیعم|بعاربورولوا نم هدیزکورد یضام لعف ند ن دیزکد نک

 هد رور د فدا رع صوصخو دا انمم وانا و ناخن نابت و عقم مسا ند ندی هدر دهنسانعم

 یرورضهدس رعور ذكم د جالعالوراچانر رک ابردهنسانعمحالعوهراچ هلاروانوکسوازرمسک بکر ون دهدهشولوآ

 هکر رولوا یخ يمهدنس کو رد هنا نهم ع وښو تتم و هدر هدننزون رس نیک ر د هنسانهمر زکه هرب ر کرد فدای

 ردر دص م لصاح ند ن دیرک شن نک رولکي العفو یم دیا رامتخا واخ عی یکن زکتواخردلعاف مساند ندیزک
 نري نوار اوا هنساعم ٠ نسردنا راتسخا هلا لج هر اطحخ یا اید هدر یار دن و عق ا |

 ردهدنرک دهحوتغم فاک لوابات رر)یتبم 7 غل تردهدنابیکن | هکر د هد نحر ی یو

 ردغمحهابس نانلوا ربعتزقاسوهرقهکردهنسانعمر هدنزو فذح فک فکر دماربانآولوپ رب هدننژو مدرمد [ مهدّرک

 نوکس زا ازک ردهدنرک دذ هموجتمفاک فا بان روش دهدهب ; نصهایسیراکدیدداو تراش ویو هم شوک ین

 لاعهشسیو هدستحرد هدشرو مرب مرگ رو درلصوحهدس ر عهنسانعم نادهنسح یتهرودشو هل سر اف یاز ۱

 ردهنسانعمبلخ ضاقت او تاالمو نرو رل د قىلا ةر ھەر زرع ود یر لک دد ج اغار : کنز دهان

 فاک لواباب ردلیسم ید اکو تغلی رکی هدنب یکیادکر د هدنمسر یسراذفاک لصتم در لهم نسنآ تکی نوا

 9 فاا اوحهدنزو هتسدهتسکرد هنسانعم ر ظنه دو حبو نکرتپهدننزو تسد ت ی ؟ردهدنزک اا

 هدنروراحد راسک ردهدنرک دذ هموم فاك ین ات با ردهنسانعمق وازه شق ابو تالنکرسهدنزویسد ىك ووا

 ر او ردصد مساند ن دراسکو یدنلوا ناب هدنس هد امرو لک ها لعذوزدر دضم ساند ن درا که کر د هنشاتعمراذک

 هدننزو خا2ر ات کز دلوعقم ساند ندرا سکه دراسک رخ اوا لامعتسا نا یریغو هللا بآر دام عتسم با عود رش

 ند ندرت سکه دنزورتخ درتسکر دکع د تس دک اس تسد حاتسم ؟ر د هنسانعهروسحو ام> یوں دا ذکر د رقد ايمو 9

 ى نیما دهغو شرفو تمهشودو قعا هللاد خفو ار نوکس ندرتسکر دکلنکتفورعم الا تکوش ۱

 هنر انعم كلك و س 2 قع وڌو كلزواو لکوسوقمرب وفو كمزوارولوا زالو یدعتمرد هنس نم نسل مگ 1

 لیسک ی سکه نسانعم قاحا رولوا فح یکشسکو و ردهنسانعمیآوهنسرک هنو ف > هتسک رواواكیدناعرحو ۱ ۱

 زیطاح تجحاو نابحو هسوسو ورولکه نسانعم ةو ناو رده اعم یعلاصالا هوس زانو ردهتساشعم ۱ ۷

3 

 ایط الانیب راربدیخد هکر اہم کو هکوشواضب کو وس * زکرد هنسانعمدیفسراخورولوا ید لعاف ساو معا لعفر دردصم

 ردعما یلغوا ید لرو سم مهد دژکو و ردرهح ولمس رزو ناهدننزو مرټګ متسک_ردهنسانعم طابو شارف طا رو شارف
 ى ديب ن ودلق دق زۆ كدرفرو : بولوا اب الودبت ی هتش.یدنکهکرونو قالب هثسک لوا راهم هر

 روس دلالههدس رعدکردنآکی روت هتسسکر ون دراذعلا عیلخهدس ر ءهنروت بوش ببسهی 5 یهود هلاصهدرب ۱

 لسکردتیئمدلس رعفاکه دالضفلا دیومراهلکو هژوا شلزودهدناکش هقنروز كرو دهح دو شوكو نوا لواو

 نيس نو کس ن دما هک شک سو شم وتو شلزرا نعپ ردهنسانعم هسکه مال خف هل سکر واک نا لعفهدانعموو

 جاهدّاع ردهتسانعم ب بلط تداهت رامآ ردك ندرامآهلانسک رامانسک رد هنسانعمتعاحو قلحآ هوو

 یسراففاک لصتم هن هر ەچ نیش ناس نچ وا نوا ردهنسانعم قمواص ندشابو قمللو بودنآعفد رده

 جامو نوجو قز کک دنر دوو باک لوابات راشم یاد تغل زوواهدنابحوا هکردهد دسر

 وا
 قلوا ردبفدایمندشو ردهنسانعم ندید کو لرد ناشکردیضام نا شک درو تسط تقوا 1



 سا سس تنیس

 1 زر داف رطلا ةرف هنشعو ات رطهدس رعروس دهد هنج اعا نغلداژردهنسانعم قعرصا ندب زکر واک لعفژ لعاف ےس 11
 یکعا را دهددقواز اسرع ورسک یو ردعفات هب : رهز رواج یر قانونن ا ارور ندا

 ناک نر فازک ردهنسانعم هدب کو ی رصا هدنزواوه اکرم رک یشدهدکرترولواهخلاقی .هرواو های وا ۱

 هژاک هوازک رد هنانعم لوا جدول اواو ناکنروازک رد هنسانعم ل .ھتو ناتشهدنزو ناتس درا زه هل ہر اف فاک
 دیار ردرعجیازک ناارکرو اکی ند رها لعفر د هغلام ند ن دنر یارو دحدوههدس رعرد هفح کرد ساب ۱

 از یض هرزگردب رغم ندنو زر ردهزبسیراکدید جی واه 4 هکر دهنسانعملدرزهدنزورظن ررک ردکنکد تكحروس |

 یوتسم ردهزادناعو رب فراعتم هدن اسارت ناکد ناار ردنا یراکد ید یسهرص تیکه کرد هربزرنس مسا لار خذو ۱
 دکرد هنسانعم رق هدنرو فذخ فر دکرم نک !ندشرا قخکربهداوقرب ردرادقم یتراقگرب كمدارب دعا!

 كتر ون دهد هب وطن سی کبد رسى غدا ۋىن یار ره ورا قو موم ءاوردزفاسهرق

 هدزامرس شتفوطقوغوصو رردا لامعتساةده صو لقد راضعد روس د هد هشبل ندیاهقاد رعت قلطمهدنزواأ

 هدس رع رود هنشع نغلبا هلازعف گرام زام ر و دافرطهدس رعرددحاعا نغلیاهدنزو مزع مزک ر ء مکر ولک هنسانعم ۱

 مموازرسک تم رک رد هنساتعم لز امرکهدنزو ولات 2 وزامک ا یارو دید لثالابحواقرطلاةرم ۱

 هدشزودنزرف دن ر د هتسانعم تفآو )اور ضهدننزودنک دنزگ یدناوارکذ کر دهتسانعم ناکیاشزکهلم ال نوکسو ۱

 رار د هر الا رذب هن مقر دنامن یرلکد ید ینکیدناغرصادکر د رحنا ےس اهدننررهبرو "دززکر ون د لاو حول هلا نامص ۱

 شاب یزاریاصوصخو هنسزیرو# قرطرو شاب قرطرب عد RR TOE نر دعفات هبافستسا |[
 یراقدلآ نداناعر كل اعة الو هنسرپ هدننزو تتش تد کر ووا هدتفوز اه دنراتوکش قرون د هغ ان یروق ی زارېو )
 ناقاخشهکر روس می رم ان یک رد ناش جارت راد اب اے5 دراز ذو لاو مار دو هوا حر ۱

 رذیرعم ندنو هب رر درو پشم هل كابو ی رک تلفاک ن کل د تسرق ند تد کرضمق 5 شهك دتسرف رفح جارح |[
 تیزکموقضو رد هنساتعم لیطربو توشرورذ هتسانعمناغمراز هب دهور د یض ام لعف ندندیزکه دزو ديرب گن ۱

 ترفعو یرآ هکنوبساوا هلا شد رکو هلا شدلرکردهتساتعمقی ةوصو یدرصاهدننزو ندیزو ندير واکه نسانعم ۱

 ند ند هدرکر د هنسانعم كچ ۱ یشاحعو فوخو قعروقور دهنس انعم عطقو مکر نو لوا ها تاآ رکو وردءلعف |[

 هدەر قصویلاف یلرداجورد فرع نزح ها غمر دلع نان اوا عضو ت ر کرد هنس اتع« نزنشو هتسضکورار دنارنعت

 ثىع هدننزو فالخ فازکر و دن سهدس رعردهنسانعمنادندو شدد زکر د هدنرک دمروسکم فاک فات بانت رر د

 روشن اندی ک هنا ر ردا اتم نا سس یو ا ف ی زز رازدان کرار زرد هاا ویو ۱

 أ قاع كحوک لوا دلمال مسکو از نوکس كز ر دهتسانهم شرازک ناوازک هدهح وتم هدشزو شدارف نازک

 الاحروم دهد هن راکم دخ لصخو رد اکتتمدخ نال نالو هدقاب کرد هنساتعمراک شد وراک ال زرسکرز رد ۱

 هب روماكسرلاعایوکو هشاامدخ لر رفاسمندنا دورو نوتلوامعت هتسکربرار دنا دت دب کر هدرار اید رب ۱

 | ٿلا "73 ردهنسانعم سس ءو نهرو یژایوصور دام اهداو یس لوا هنصوصخ ی ہے یماداو عج فلاک نو هنایلاسو :

 رزندهتسال اوهر و صتو شفنو رد رتشل هماعرد هنسانعم ما کر تشنه دنن ز وراح دراز کر د دنر د هموجضم ف اک ||

 لغفو لعافیس او ردصم مسا ندندرازکر ررردلوط هدعدب روکح هرزوا یر دا سرر ولرو الدو هاد تاراروصم |[

 |كع ااداو كانادا هشزو ندرامت ن درا رد وغلا ن د ن ذرا: ءدننزوارادمارآزکر د هش انعم موووت واور ولکما

 الویهرسرولبو ادوار وصتلا ل ةر وصموراش اقنو نو سلوا تن اما رکو زات رکن و لزا حر و زکر د هن سانغا |

Êاژرریبعتهلاررسمک شرازکرلردبا ےہ 52 نور داوطە هرکصتدنا قروص نالوادوصتمردهنسانعم كمك ر وصتأ  

 رک را ورد لا ندارن حول د همر ونشو دد دنګ زد هشام ۰

 رد هنشانعم شرازک لنوو ن نیش نوکسواررم کن شزازک رد هنس رلانعم قابنو ی دمو غلپمورسفمو یاشوریعم 0

 دمانشرازک همانراک همانرازک راربد ید همانیشرازکر وت د هدهنحرش نوتمو هن اکر سهتو رد همان رعت همانش رازک |[

 دمانهرارک رد هتسانعم تدابزو لضقو ردهنسانتعمشرارک هراز ردلعاخ مس !نذ ندب رازک هدنرارک ر دهشماتعم 1

 كشاورغصهکروس دور هدنک اورد هنس انعم قشاریو بس انمو قبال هدننزو شزاوت شیازکر دلمقتسم لعق ند ن دب رک

 نالوا هدنملایلاهبریملا اسا لضخو یا تند قا ایر دس ا طر اک ورا انهدنزوزپ دنر زکر دلوعقم عسا

 ققوطراردیاروقح نوکر د هلکنآ ٣ نیرامب د لاو ارج رقاد هکر د کال اونو نوزوا لوشهدنزو هن شه گرد هنسک

 كح طلغ هلکت آرواوانیکس کو هغ او ش#ءودهنسورکیوارون د هشارتلت عور و هلوا نوزوا اص هکر وت ددر قاجو

 د و ناجا تیک



¢ ۳۴ 

۳۳۳ 

 ردهنسانعم هکاو سابورک نالواهدن دیو هد وئاورد هنسانهم تعاحو ىلا مر سزک یونان میل

 ردیس هعطق فاز یراکدتیا ت بچ رو تل راد راک هرشطالاخ هکر د هنسانعم کد یوموزار بد هخاص یر ودقو

 صد رکی زوکحآ مت هنسرک شعارارید لک اکروکهزمکیدتشیا هدراراددورارروملاص بورب ویڈ نجوا هلتمرپ
 ناعنک نامشح هتسرکر ونلواقالطا هدهب هنسک شمشحندالعو طق و هحاتحو رتوو زدهنسک یرجو لسو

 رردنا لامعتسا ریسک الها ردر حرب صوصخح هناتسدنه هبا همهبمهکرج نایسرک نایسرک ردمالسلا هیلعفسو ناردا رب
 هدننرو لاد با چه نیش ناک ررر ډ ندراو وجبل ریکهدن آ | رزدنا ناب هبا رقصلا ره < یشاطو هدهمانراعا

 دوم ندل اقمح اباو [ او دیه ؟ غاو شعملادنعو رولوا لضاح ناتا تات ادو ا

 ودرولوارا ERE كنسکیآودلوتمندوتآ لاش راس يحاس یا کرج

 | قسلمت هنسموک نجرکوک شاب ردرواج فو رعمندعاتسرد هتسانعم ن دودر ود لفاکو ارنوکس اوکس OY ردنانام

 یقیلعت هنعالدوا رغص غص عر ودو ثروم ی حک اله ران ود ی جرد 7 نەدە را لبع ۳ نویو عفادفاناوم ہد ید وم

 لوا يیاق ندخا ندفا رطاروخب یسبیتو رم ندقالتوالوا هسارت ندا رهام یار غس ندا

 ما رفورعم eR نالوا ی رعمالاح ر در مش * نالوادابرتسا تال اةدعاق سر اف فاک تا رر دکتروک

 لواراکر تدر م ندنو هبناجر ر د هدا نالوا مزراوخ كلم اراد هلو نوکس اکر کر جاکر ک ردهنساتعدهزاغمو ت شدو

 ۷ او وب رکود اف انا عوفرب ص وصی ررطاشو هس رلدعاس ابو نوک رک دا ال 0

 هعوربنانلوا رمیعت کشلدروق هللادف و ابولغمو رسا ندرگ دن کرک دهاکندربساو ||
 نیسلطاو ردهنیمانعم ید امر تره روناوا ریعتزو هک یک ردروق هزیدزلرک درک ر وند د هلورههدس رع ردشورو 1

 یوق E سنیچر رد هنسانعم یعدرودوهو ید ندنل قدود هلذاک مض کرک رونلوا قالطاهدهبهماح ۱

 رددرود سم مرتا تسملرک رولواهباک ید ندکلفو ندارند را دمای اا 1

 ینهل.نس یا دغبرارب دكر رفهدمکد شکر دهنسانعم لل د لاک وارنوکس ع نکرک زولواهیاکندارآ قشاعقوشعمو |
 ! یرنلوارکذ هکر دضفحم خاک چ ےک راو REE او بولوا هدشتآنیزبسقلول ماكنا هجو ۱

 هورفو رک لطم هدنزو هنسع سه KAREN رالاس پسر هدنرو نجر ناڪ دوش هدر سر اخ ےہ

Sl 1رو د کمک هارد ئش ندر < ولطمو رد هتسانعم با ص اسقناوهودناو نزح هل ار نوکس  

 ااا 1 نوسلوارومد فا دهغز اف لوسهدنزو ملک جک ر دهم مک دکردهنسانعم حرق شوقو ۱

 )حر نوا نو کسواررسک چ رک رونلوا ممتعت قزاق ساب رار دنا زب هرات ۲ ۱ ید اهل وط بوق منوی لر رب اب وط

 هد رع کر دعما جر ندنعول با یی رولک نا نوکر قور دەل مع 8 شو نیجو تش رولو م کو

 و دا ی روا كود تلف غاترنک راز دین ز خرد سکر ارد دا از فوت دزرا

 كحروس لیشح لر ههلوح هلن و نوکسو ادرمسک ه دنر د دنا لب نانلار بعت شال دس رمشد جترکردالرت شک |

 راردبا ریست : هلا هدنوذ فو ردهاک ع وتر هلو خف هنرک رو د كی السا گوید رعرر دیار عت وکر وسرارید هقلا

 ردروس نالبو لاا کر ردرهدا صو هدنزو غورد غورک یدنلوارکذ هکر دهنسانعم سرکه هدننروسورح نوا ۱ ح

 نتعاجهدشزو هوس وقف دما ھم لسا ` تل ا هدننزو ناشورح هلسز اف فاک ن اکورکر وا د بذ که دن رع :

 !یغاع قوعو یسهلاوز ر دلرکردهنسانعم هو اکو قلراوهلنااھ حض ههژرکروس د مود هدر یعرداهتناتعم با ۱

 ,ثعاب هار مت فو a مودو هع اطو لولبو نوسلواش وطاولحورکش رو یر او فتو ورک ۱ 1

 هدننزو ناب رع نابرکرد ةع هھررکہ هار مت . ههرکر رب دیده زیور ردا نارو .ص نالوا شوان لتفاا

 صالختسا بهن کرت ارو یسهن و لدیو هب دو رونلواربعت ی نچلی .دهنغاحوا ماچ 1

 قحوو روسد هر هطوا رصتخو هناضاوت ۱ دو ت لسر اف مج 2 د کش هوا ی 3

 مر کود ہحلک هجرت هګرکر و د هده فوق نانلوااقلا ښو ع نوضغم رج نادنزو بش مادر 5ها اط نەش وو 1

 خیرکر دهن رایت موس و قجاف ندن ندن رک ر رد لازغلا وکر اد رعرو” دهد هنس هلاوز یر کشر, وردهنسانعه 1 1

 هدرو نتركه هاف نتشزک ردهنسانعم رارفو قجاف ردردصم ماند ننګ ر رکد کر هکردهنسانعم کد یا هم ني 1

 حوآش جلا هدب هدنابجوا کر دهدندسر یمزاف فاك: لضم تم هب ەچ دیار ناس نوا ندهنیبانعم قجاف کر دیفدا سو 1

 ندندیزکوروُب د ارد هدب رعرد هننیانعم هزادناو نوشزازکر د هدنزک قهجوتعم فاک ل واب ایر دام اتو تغلاا

 سی »» بس پسیب جیم
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E TIRزاویرکر درب نالک فو .كیویقهدنکسلوخ ناب کک دمت دم ای ر رک هلددس ف . 

 رک ذ ەد ەجوتغم هوار نوساوا ی یاب ا اوبد ۋايىغا رىشات راغى هم یاهو :ه یاب

 زدیدآ یاچ رب هدندحرس نازغ هدناریا هدشزورب رک ردهدنزک د هتوعضمفاک تلا بان زدن انعم رکناتاوا

 قند ج رولوایموز | کو د هروکطتکرا ۱ راویسانغم یدیهدنزززا نکن ارگ کرو سس ٹاک

 نمود هد کر عم ناديه ضعیلادنعرد هنسانعم قلا صر دو دصم مس انتدندنزارک  رلوا قوز کرو دهزوکتط

 رارو الو رازحماب دکردتل ۲ !نانلوا رمیعتلس ۳ رولک لعاف اورا لعفهدانعمولو رود هقلاطوشر الآ

 ندنفرط زجر بورک ماب تاه لاتو دم نالوا ددان 7 راک دات كرار نک هد دقعراشمد

 هدندالو نی های ادرثک ارد هقرتدو هسا نالواثداح ْندنترارح ۽ راک س یر هک آب ولوط یه لوا یقاو شرف ۱

 قیتاب دیکر ت راریدزرکه ماع رلروشال اود الغا ت عازولوا هال رفاه هکر د قد زب یر رب زاطی :زغآ ج رولواضراغ
 کرد منا شلابووع ۷ روس .دهدهنفموح نانوخ رذکنکد یزاکدرونن كشاوز سکر دهر دڈکوا زدی ر اک دد

 اسارت نارارک رونلوا قالطاهروالدو عاصمنالوا لب ی ندح السو تال !اراغوردقلو اة وو شن كموسو قمازوا

 ندند زارکهدنزارک ر دلم سم لعف ند ن دنر ار درارک ر دهنسانعمناماوخ رد میشم هفصندندب را ۷

 ا کرد هنسانعمزارکویداما لت ول فاول مانك مانه د هکر عم مان خرهدز اودردیدآیناریا ناولپرب هزازک ردلعاف ےہ

 | نايس .نارک ر دهتسانعف كمرو فالو ییلاصو قلا هل تهح هوتسوزانهدننزو ندنر ام : ندم زارکر درب ا

 | سام رو رادن :دنعول ساب رکردزودنه هلمسر اف یاب اب یک روئلوا ریمعتدمد هکروت د هنسهتشدرلغ شاگهدننزو
 .مهفواادو لر زورواکه نسانعمرد ابو میثورد هتسانهمرارطوراکت ورابع هبا هدوم یاب رب کر دب افر ءم

 الا رار دیرب رو یز زکر ورم نشاط دک ارفا فرط تیک اک هلوا مولعمردس رعمزن رود هنساتعم
 هر و ن د رلربد تدالدودوخ ردسفر طناصعد هکدنظد رفت فرظو رد 2 ندنولیراکددهزبرح كماوع

 هدس رعرونس د EES هکر ددرن هنرک کرد هنسانعم ك شنډ ل دسراف فاک مضوام خف وکنزک ردلادع

 نانا لغ زا هک تو 2 ن چرا نا دنن قو کدکرددب رک ردات وات ورزی روش

 ب یبا غا نورو سةد یک رت هکر دهنسانعمدم .لسم دہ ETE رونلد وسهددعووم لانا تعا ارف نده .جسورکم

 رولوا یو یراصو ضان کت اارب زردعورب ندنو درب کم دلوقرپردب راکدید مقلاصهدرار اد دولرارید تؤ کس ۱
 انک ت یدید یان فالخ نو رنطد رند ددا را ددیر اب کفن ات جید ی ۱

Êنوام ضاوداوسو ترج فزحوترفصو ردقدملنو ر دیا رونهظلوا ندنعرو یخ زرد راکددتوکسقاطلس  

 هلبحورکم نتشادنابنآرد هبزکر دندنعو توکس ید قالا دع وی دب نوا توکسقلطهرد هعار شوخ هد اعو

 | تاعصکم. مس یشدهب 1 دهب کردا ندکس 2 ۱ ٹا خو لع ہززؤوا لاک ندرک نادنزردهب رک رده اكن دةم شلاح ەر وّرتوا

 | لوا یدو ن نوک هب نوک هک ر ډاذکورونو زاکمو لنګ نان هب زکر اربد وذا هد رعراذت اان ی اک
 کرد هند هج کسر اف مج < خف هجر ر ددا تمالویراک دید ناتسجزک الاس لوجو ارنوکس جزکر دراکداب ۱

 ردهنسانعمزار فو قجاف رد فف نا رک نخ واناد هدهنسس وهنادنزو هیر او علو دهر >و رالاتو تا

 | دنکفادرک هلمسراف یاز دنژوادرک ردتغل هد هلا هش نشود هب انعمرادعوراکس سو لاطهدننزو ساپ رب سادرک سادرک

 | لنازدرکر ريدا ن اوله رب صوصخخوزد هنینانعم ندنکفا ندنژواردهننانعمیم رادو ؟رداہ هکر دفدآ سود نزو

 ا هک درکول [ |ینعد ول ول هدر ردنایښار دا نبا مم ءاةصاخو ی دیارسارو ال ڈو یو طز داپ ریکدرکر دناتساد حر 1

 | هدفلس هل اهم یارواز نوکس زرکررد كب را هج راضهنعورب ویی راناج ر ذکی راو دمو ةدرخ هنو هل ادرز 1

 |درید شد هنموقوص كس دو هنلا نو اهوهفموخ یاغاوزولوا لوس ندزوظ یدیا قموجرب ندرومذر نخ الس ع وزب ۱

 | مزرکردهنسانعملع !حالغورم دو هراچابا هخوتفملادو یاز نوکس وار خخ ندز زرک ر دهنسانعم لر تل: ازا :
 eel اهلکع ازم هاش سس اتشکیزدییزادنشما دچا یتمادنردس وال كلرابدنقنا باز نوکسو ار ملط ۱

 ازز رکن واک هزر دمو رومد رد اعتیاد ثعاب شکمن نادنزؤ شح هاند تام

 فودب رقبو دنا فو ندنروح اه یسهدلاو نکا لفط نود رف یدلهدناکنش نشان ى زخم ورد ازور ۱

 | دالهیرغص لوا امض ئیدی ارزو کهن دسا هکی دیاراو یرغصوصز و یدنا رولواهارلناب وح یداقصهدهلن امررازب |
 اراسواک ةررکو ره>واک هررکیدمب ناله یک اضف هلک تن 1 او .ذاگازرکرب هک یدک[ |یسدنو دب رفيدانا

 حالعو ریددنو هراچ هدنزو نددنکم بار ۔ےتف دک ردهتسانغمیکم واک ةزرک شهواک هررکو راک ررر 2 ۱

 سس
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 ازا ونازهساکو رود هل ناک اندر ردس رعمینامدرح ردیشعال رک“ نانلوار جت المال ناسو یرغددروخ
 وون د ههصرهدس و عروتاواربعت ایک دو تره د یدک رک موس اون کوک کیش

 همروحو یلاک نابزهدنزو جانغسا جان جان درک ردروماج یراکدید یشآهکروماپ ینهرق نعیزد هانعم خرس لکو
 خرس لکی اندر رد هنسانعم ماش ش رەد کنورولبنا نوچا قبادبع هکردهعفر لتفو فورعمهداددرکر دساک

 ودرکروسد هد هنس هب رع قحو>و یدلب ازسعت هل هبا تلفوا راضعت د ردروماح یر یرلکدد یش 364تن

 ردکعا هتفو فرعم ۱ راد یسانعم ی قلا هللادف هدرک ر دشع یزاکد زوم هکردهنسانعم ناک هرکه نون

 دوهبهدفلننرد جراب یراصر ۲ روس درژ دم هدنب . رعردهنسانعمقل راولو یرکد ۲ رار د هدرکه ل رب عفاکه درک 7

 ینلوقو ینیدصب زورو د هغن دصد یرکد ۽ ررب درابغهدس رضا کید هراز موآ واز بتا ین

 ندنأب هلا هدرک هدسزو ناهفصا | نابهدرکن دهنسان عمهاکنو قم 1 ردهنسانعم ع و څو هلج 0 یک ینیدصب

 حر تب هد ریا لد یزوکو یعکدو یعادزوک ی مک یائعم رد هنسانعم تحاض نارو هاکسنهدرکر دیک

 یدنوارک ذ کردهنساتعمنزرهدننزو نکس همی از  نیررکرد هاك ندناتهامو ندناتفآ [ نودزک درکو

 ار ,N A تد N ردهنسانعم قلع | رده ناسدرک» هلار ری یار کر لک شبانه یا رعوردهنسانعم لس رو

 نهج ذر شو قفسه رز رهنما هنهطرذر دص مورد یادت باف نوک

 رد هتسانعمرساو قا دستوطورد 4 انعم تمارغو تب انحو مرحو هدخا !وهور دکر تشم دندن ی وصر زوس هد هسکرب

 نرو شام هزادور دا وط نوکژیآ هکر د هنسانعم فو کو الف اش ورک عفو اقاصو یلاو تو طو

 زر لحوهزاس تامغت هکر دکیاكب رک هنوکرب یرلقمرب ,هرروا یرللت كراز اسراتوالایوذ یعیردهنسانعم

 ردلوعفم مسا ندنتفرک هدننزو هتشرس هتفرگ زددیاکندکلپ :اضارعاولغود ندرکتفرکر دناروهظ لک ز او
 ریساو قاستوطو ردلوععم مساید ند تفرک ن الواو انعم فا ذکو فالو هذخ اومو مر ورد هنس انعمنوعطم د

 یار نمو هر ن دز هتهرک ردهنسانعم داغراور جاو رد هنسانعم شاق طو ش۶انقورد هن رلانعم ستسخو لو
 ردرلغعول رج مک کرک اسو تماصبل را هتفرکرد هن ر انعم ك ایا قاذ کر د فالو قخوصز ود یل هن اکو یم

 نو نوکینوارزملنک ناب راو دید آ وشر هلححو اتش یاری رک ر دی رعم رر جید یدرد هلة: راضم روا اور دم ۱

 یافتراو مدع کرد هنسان عن بج او هدننزوزوشکرورگر دهنسانعم شازویفو شلوکو+ را یری یرب هل سر اف فاکو
 نداد یدوحو هکزد ةنساتعم دون یا عیار اتم یاو اف نخ شا اترفروزک دم ام نکرد دو جاوم منت

 ناس دس ەد ام ددلواهښسانعم دودو شار ةرد هاش زع یراب تاددا رھ هملوا غلا لا حاتع هل هح ورب بولوا

 اه تف ہھورک ر هورک ردهنسانعم دبع لوقورارن د ی دورکردا هنس اعم نهرو ږوط همسر اف فاکو ار خف ناکورک یدنلوا ۱

 قماس ایل وتفمیار رندن ورک روند هلص هدر رغ لوا شا زاص ەدناکش هضم هدن رزوا كنا کروند هنغمو كلبا

 روهظو اون تیک ها وات رلامعم كابا تاق رهن انکو و لب :!تعاطاو لو قو لس ناعاو راو

 یرام هدنضوصح تعاند هکر دن رگ لو ےش یرباکدند طرف ر رءندنعوتناليغموردەنسانعمەدةعو كو دەلاھ :

 لکھو حب وکو رارب د ید لاب هدس رع زدهنسانعم تلتو لدو یدنلوارک دهدشهدامردعاف هنماقم طومالبو ||

 زارط یسک اب دی هدح وم یاب مض رپ رک را کر دراج یتعموار هاظرارب داش کرک درب لح هد اشک ل کش ز دةستم ّ

 نکو لق دع هنلامقاهاحو ل انمول ام كن اندر د ودرابتعادا هک دهرزوالب دابه ر دهنسانعم لاشن |[

 دهنسانعت لکتشم هرزوا لک شدو کود هرزواکود ةرکرب هر کر و هر ڪسر وشد نهدابرپ ,r له دهلبا نورد

 هنسانعم رفت رقع عود توکار فصتدآ هجر ردکس ندزتشیاونماقل 22ت ندز نوک هر

 ردفراعتم هدناسارخ ردرعل عونزب نادرک هکر د هبا ن ذکر لا لام ی :یادندماطخ عجو لامراخدآ ند [ندزهرک |

 باه دید شتر د هنسانهمهیهرک ههرترون دد دغم دم ر عزو ده هدقع ناناوارب تغتر هد ن کے نا هرم 2:تشوکهزک |[

 هد . رعردهنسانعم ندزکو نومورددنسانعمهدقعو كود هللو هج ى ابۋ هنسانعمن درت وطرولوا نفح یرکورولک ۰ ۱

 ناغالغآ ید ههشمتفص هدو نابر نابکرذذوخ ام ند نو یو اکی رکورد کس نم ندوی ناس رک و درج ۱ 1

 (یاسرکر دهی اکندکع هما له ندرك رماد نار دهن رلانعملراوکو ن كلون ا نخ هکه تند زلانعمقر بانو ۳

 رولرکید هنر را هقاب سانلولمم یکدرکو لر وکه کروند هر سوپ لواورون دل ابر نهد رعرونلوا قالطاهکلموک ۱

 کو یماعا كناوه یعب اوهناسدرک ردە رانغم قاقو هسیسدو هغ دخ ورکمردر دصم مسا ن د ن دینی وکار
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of 

 | دازکردهدنزک د هرو کم فاک ف ا با هوا شاخ یلکشر او مروج واو ش غا بولد ربصیراتارپطو نول هنخر اع اچ
 ل ةنرطو قمالمرط هدننزو ند شار ندیشارکر درد صم مسا. ندندنشازکش ازکر ونیدهاونا یکماهدننزوداتف

 نب زعهدننزو یادت یارک رولوا یدعتم هدانعمووردهنسانعمقلواناشب ریو یلعاطورد هنسانعم قل ةراب ثواب

 رامنازکز واک هنسانعملاعویارپو ردهتسانعم لشورغا هدنزوناشذ نارکر دهنسانعم مر کمو بورجو مرتشو

 دذاماش هناویحرغآ کولو هنزوع لبق یلجوهح اغا نالواریثک یسهویمرد هنسانعمیلکو رغ اهيا دحوم یاب |[
 رونلوا قالطا ید هناودح هبکو هنولاخ هبکةصاخورولوا هب اک ندهنسکناوارف یاتئاو ناساو ىلا نمو لامو ||

 رابتخ او نیم هد اغ ناخ ارک نو سلوا ناو حبر اسنوسلوا ناسنار دکع د لوجو شکرابورهظلا یوق .تشپنآرک
 هدر هدول نورونب د هذ هر هسک شاوار ازم ندشاخ یشان ند ضر مو تاع ابو ندر ةفورد ةن سک شعت محل اع ی هتکرحو

 یوشوا رغآ با ارک یدنلواقالطا هلبسهقالع یتیدلوا شعترعردماعط یرلکدید هتلن الاح روشلوقالطا ||
 ردهنسک نطنلا دعو ناهناولوک ا راۋغارك ر ون دهدهمدآنالکم یک یسوقی واورول وا یک شاطهکرد هنننک

 ۳ هک تدتاولهرقدودنارکراردیاثاریاناج شارتتوط قز هنلابوا یدزارب هکر د هنسکرغ آ ایا ید نار

 کردن اولی یحاص تاشو تار باک نا راکش اکر ود لوارب بعت نامطروکو سسردر اع طظخلع قشیالدهرب هکر دهنسانعم

 هاجالاوو هسر یلاع ناسا ونلواقالطا هدهمدا نزروروتووول ااا لزلرتم ین اتسیابطادعام وشو زلج
 روئلوا قالطا هدهر u ءرسو غ ودشاو رد هنسکدو جو بحاصو مظعتمو رک تمرسنا ر ڪڪر د هب اک ند هتک

 به و وا قالط هد ضن لها لیشوزدهنسکتنار ار تحاصو نیک لداورغآ آی عتسط تش دک

 هلن اتحت یاب هناعارک ردر غاصهکرغآ لوق شوگنارگروناواقالطا هد هسک ناو لیت مور ونصوردمدآنکستمو
 ردهنانعم تعرو دصفو لسم هدنزوهابس و د سعنهدس رع هلوارغا یھ کرده سن قیر فتورخ الا

 دها مه ماد هدرب لح هب دزکب هنالف مدآنالفالثم رد هنسانعمر تو هسورولک لعاق ساو ها لعفهدانعموب

 قّعوط ندرک اوندقاباو ندلاو ردهنسانعمهحوو دصقو تدغرو لیم ردردصم مسا ندندم .ارکی ارک ر لرد

 لعد ندندس مارک دنارک رولک لعاف مساو سما لعد هدرلاتع موبر ردهس رلانعم تاوصو هلجو لسةدورغ [ اوردهسامعم

 ندندس ,ارک دس هک وگو N رک هدارگردهتسانعمندس ازکه دزو نتسناد :نتسدارک ردامقتسم

 كع لارغا هلجو یلاصوردهس رانعمیلمق هح ولو تعغرو لو كابا ننه[ اود صد ندع ازکز دزی اعف

 ندر ویلةکردب دیفدا یعوهدنتزولابرغ لابرکر دهن رلانعم نلبانایغطو یتدو یاب هبرختو كمنو دو
 هل رغ فاکهدنکرت هلنار خف ذ جر ی ددلوا فرقو غلو ص یرو هشم لا نو عضم یاب ر کر د رعملانرک لار

 طب فا و دی از خو رک رز حرم درک ر ولوا لصاح هل ارج ایر هکر دب ریاکدید رک
 درکشوایسودرکنارادردهنس انعمهدلبو رهشورواکه نسانعم عاعتجاو عجو كکرفرون دهزودهدد رعردهنسأنعم

iردعراضم ندنتفرک هکر د ةف درکه نار خفو رد هنس انعم۵ کر نو هيواو ردکعدشوایش رهشو بار اد ر کف  

 یسهلج هدندهع ناورشوردرهشیدنهدتسیلاوح لنا ناد مورد نبا دمر ېش مان دا داب ادرک رده رلانعج رولا اورتوط

 هب ست فلادرک ادرک ی دابا ماعاد ج و لشا ثروم ه طیداد ادرکرو نمور دیار یعوج املا یدیاروم عمو نش

 دای درکه با هحوتغم لاد هدرا درک ر ود رادامارتادهدبن رغو هروج جی ماا شک د هط رگ بنا !وجو فارظا هل
 ET موم یایدرک رو دهنسهرب اد یا اکیا یاهو د اورو دم عودیا ترق کر چ تی #ت

 قالطالا عیب ونلوا دار هدنعقوم یعشالوط یتفارطا نو دملا لیم هدوهعمعضومنالوا تر ل لشمو لصا
 ریبعتیلیواابق کرو اب دهنکک طو ناردرک راب دلو هک نعش الوط عضوم تمې هدننعخیاصعسا تحاحرب

 نانز کون دز هفاکو هرو شلنیدوح اورد رس هراد نزووردرک رولوا هر اک ندتح رو هاثرو شدعوردعضومنانلوا

 الصاردراناوبحل اھا لوک کروم دهضرا تا ارشح دننزو هدنخ ےتهدنش درک رردنلاصهتب زود تاز

 ا اخ کنت كسر ل درک یکرلکجول ر اسو هغ ررر دیااولا دنس هزر ز وراز !تفراهمندضرا

 ]| هلحر ردب رلکدیا منعتقاتوا هکردن اهاشداب وضخ * هح ۳ ردرداح لوس نانلواربمعت هوا کرد هتساتعم

 ناتیبنحو رخل هعملسوردذوخأم ندنو ید "لدرکد کر رونلواربسعت یوا *لدرکرد هناقن اهز دکردهنسأتعم

 روده نا رک درک راریدةناکدناسارخ زار دیا هسعتالا قتسفو مداورکش کروند کرو لغان عونروردهسانعم
 یزاعووقوس رولوا یلهز یس هقاب لکلموک ی راک کن نقلخ :لنقلخ مگرونمدلایرسهدیب رع ردکلموکدا ی هک ی هقاب
 | رند وای دام خر دمخدا مو هدننزوهنادم رک هنامدرک ددا خاطربهدناردنزام هوکدرک ردیا هطاحا بوت

۳ 
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 | فاتر یالوا لوتقم هلک | هنراګ هلارابدتعسا هدمت ارح هت بولواهاشهدش ایح لر دیردتسامهط سوز

 ۱ تام ی راکدىد لورو یرامح رابنمزا هدننرو سم زسا هپ سا وه سارا بسرد

 هب هس :اطوهب هل لوا «دننزو ح رعا کرک ز ریدەنا اویسزوواهلسراف ف اکو ار نو کس رک لر رار د یخ فاسو ا
 گل رذنا دښت نوڪضود ا كدهو ںوط ندنا بول ا هنس ەر كن هعلق نالوارزوصح رود

 یهاشدابرب , رسو ردن دنسانسخ ءاجما یلاعتو هب اه د ی عز رادہلا ع دمو اانا هد زور عر ءهل.سراخ فاک

 حا ع ANT ONE نک رک ردیدآ هبصقر هدناحمارذ اورد هنساتعم
 . یوک ر یدلک هندادما هسیو ناب ندنفرط بایسارفاردیجما یارو ناول ېپ رب هدنزوزوسد نک ی یا

 زدناودحو ناسنا شمارغواهنتلعزویوا کرد هنس انعم زود هدننزو نک نکرکر د نارو ناولې رپ هدنتزو یوردب

 ںولظم ۳ ردهنسانعم باق ضاسقناو هودناونز ؟ ندهنسانعم راحو یسا 1 راویمانعم شدهدننزو مرم مرک
 رهاطهداوههدنوک رومخب رریدهناص ےکلآ ہکرد هٹسانعم خ زق سوق ۽ رددنسانعم و قلوا لئاب للف ئش "ندربمک

 هماچخ ها هدوم یابنان امر ردهنسانعم لیهتو ناتشوهموبا © رر ےت تعمرلجض هد انعمون نکاردهرت اد ناول ا نالا

 هلباو ماچ ەد تز ۇ بادرت هنامر رد هنسانعم یخاجنرولوا فح ناب ه امرکو رار د ید هنامرک رون دهدیر هعلیاو

 هدنزو هژاس هد هلامرک ر دنا هيکلمز زوهش لات هل اف رسک یازفامرک رد هتسانعم هنامک هوا رده اما

 نالوا هداضعا ر وما تامناراز ریا لاخد ا هرامه سهر دانادیولومهدمت بویر دور ادر هدننول ك نسا د نم

 یتس ید رطرردا نالا كنسادمشلدراعای وزا دو یرابحاصتادرفم ردریوم هدهلازا ی «میرک قار
 رد ملت و لود هدعب هلام اسلو باره کر ادا روت یک ساد رو

 نوا قلح نو جا کر دهه یهو لئاررع :لئامزک دردیانا ازکتیعوب هضراغا نننسادهات رژنلوا

 مو ره نوا الط ر هضر اعهدنلکشیشاننالس ندناروهطهدنازوموا موسم بولا یشاب ینا 7[ دک اغسل اخ
 یدیاررو نوردشراف م یدو ک نویو تد ین رکیدو داز یی رب لمدآ یکتا نانلوا نیعت هنتعطم

 تنسحو هر هسکم ونلا فیفخو رون د هم دار ر عز ګر ک ر ر دردی رذصاضتا یکیدلباداز 1لوا یسهفئ اطد رک

 فج و یلتدشس ناوصرک ردنافرتحم ناقشت نالدن ان نادر رو روس دهدء بک لم الاب اعو دوو فشخ قاحوكباجو

 هر لقد شفلشخ هدوصهدننزو ل درز ك مرک رولوا هب اک ن دنانابزت ناکلاسوناماسوربص ی ناةشاعورو دهرا رو

 هکرذتقوترارو یسا ماع كنوکهدننزوهاکمزب اکمرر کسر واوارفصم ن دنقل کوردی وات سرشد عوریوروش د
 كمردنلترارحو یملراطوردک لنا لیتو كمر دوا کی مرد زد د یعت ندرکم رک ر دیماکنه راهت فضن هدنمابازا

 رونلوالامعتسا هدراتلاس لب اقتمدرسو کر ونور بعت ةر :r رون د هک | طملستو كر ےک هب : رزوا هنو

 ۳ ار ردرفو سه حرسدرسومرک ی کت ساوناسحاو رابداو لامقاو جیو نسحو تسو تو تنحو تار
 اصوصخو هبهویمنشس كاحو زین :اموع هدننزوهمزن همرکرولوا هباک ندهنکللفثداوحو ردبطرو درا یعتتط
 ریو همزک دون  داکلاوهروبلق لزوکب قیصهدشزو زضتسو لب هددحوم یاد زی همرک رردهنواو نشد: یرلداندنعاونا
 هدننزو لنت كنرکرونلوا ربمتقلعار ةناب رقناب ردقملغا نالواهل دشوباتشا هنایوخ یرک ردهبانعملوایدوب

 ءایسا هناهرب "لدز هناشلغخ تال اکا تهاوو تایناشا یضاعت ترضح رو رور ر دهتسانعمهاکنحنو هاکر کن اوودرا
 كدواو ردوا قلطم هدرز یر یر ردهنسانعم وسو یسددلاهءافو ارم :هرکز دیماس م -ارب ند ن سان شدت

 شعلآ ااصرعو الوط رونلواربعترب مودرب کن وسلو اول وا یراکدند ند رح نوجا نصرا تج ام کر د هستم

 ناک, هدسراف هک نو سلوا یغاسوص لرکو نوساواهزادناو نوشرا ل رکو نو داوا یک وا هلغلرکورولوارب دقت عارذ
 رونواو قازووا لہ ر دص م یانوراربدیرک ی خد هنامز همن بز وواو هق ةد کن | یر کىوىدنلوا نا ەدنسەد امرود

 هک ف رظیراکدید ناکش رد هتک ره د ناکش قنط یصن شازود ندن دغم یدیمدشزو لا دنا ل ارکر دهتسانعم قلوا

 ردنامزیوح تعانرب ماع که دق دلوط هل رد توشلوا عضوهر اوصر دیک واوصرتعمهدهس یرلعارودره

 هلیسراف فاکو نون نوکسو نیس خه نان ورکر ر را لاردا قرادقم كتفوراتدمشدا یی سا دصرازروا هن هم لوا هلو حب
 یزواحو رولوا کاج هد ,اعزدرولاحرب هصق یراق ااو ف وددنرو شد » رعهللوهش یاش ندا روس دەز قل اور وة

 لنک مدور ش ءدردب زومهدّناع کز د اکی ترک لشي راضعیو راردنا نا هللا ی لوسرولواهدر هناربو

 ه دیده رارب داد ود ەد زرع روم دهاء کر هدنزو نرم نور رد هنسانعم تنایخ هلاد مشوواووء!نوکسو

 ۱ شدم "ایر ومد روس دهدهب هبت لواورونلوارسعت لالہ .دکروُ دهر هبت ن٥ ہزکد ع اط ہلباواو ےتف هو وک رلزیدداډ ۱
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 یو یصولو رولواهدن رلکتا عاط هکر د باص نمز لوا هدنزورمصرص ر درک ردرکز زز دنارببعت یلنادرکزبراخ ردهدالق| |

 ۱ حسو شدس ب هللاد ا د FEO هک ابندرک یج هداشعم کو ردهنتانعم ناولو عاصثو ۱

 هد آب رالن روس ږد TE شوکو ردس ر ورم حاندرکی دنلوا رک ذ هکر ردهنسانعم نوا درو رونی اه ۱

 ۱ اردهنسانعم كعود ندد jE رد هشم نفضندندندرک کرد هنساننعم نادرکه دنن زواد و اد واد ردهماح و ا

 هکر درول هدرخیراک دددهرذ ناتفادرک ناتفادرک یدلواقالطا هغاخیوآیزلکدلن ارسعت هم اودو هلرف راق وح هلا هال عو
 درک اهنت EES د هرارعس هدر رع رولوا نانا هرزو| لمطتسم لک سه دن دوعن هلحرب ندهجایور ل شنوک

 لاج ازا ورد هنسانعمرمغمو شغلزوو زود هدول ادرک روده هنسننالوا هرزوا غو دابقاعتمو فرد هدنزو
 هدنرو نازرا ] نادر نواوس هدر لح هر درر و هر و ږد د لاو ماو باسا دزاسهدوآ درک رونلوایالطاه یویندلاوما

 رار دنا باک هدشدش نوردلوطهدعد نوملشح یکد کرد هدوصقصصادتما هسیا هنرهیزومانو شوقر داکعو ورب

 وعو كي ءا لاعاب ندروارب درزا ریدرکو دهنسانعم نادرکهدینادرکز دب زلکدَم ارببعت تاک هروح ی اک ن ابرب

 هک ام ن توس کفر ومگنالمد رش ندرک هدننزو ندد ی هلن اهدنح ومیاب ندر رولدا هاك خد ن دکل یادونو

 e j رونلواقالطا هنسهدیهدون طخ ةربسكد : وند نر درک زدهنسانعم هنصقو رهشورو دهدهرب ىل ەتو هر دو

 شمر دک هتنرواک هنسانعمرببغتو قمرولو ردهتسادعم نلعود ندد زود سام دك ودر« دننزو شزرو

 3 ار د قلعو دایح هدس وع ردهنسانعم ن وم هدنزونزرا ندرک ندرکر د غلو ک ارد ہکک نشدرک تشدرک ردهتسانعملیدس

 ی رد هماودو قالرف راقد وح رخ تاتو ررردنود بورو قآهدکد لرو نزودهزاسهژغلوا یلدراص

 رک د ارد هی ادرک جا T4 رررد | قشم هکمورون یراقحوح هلکن رو دەدەن هب ارع یحوحو زدفاهدوا

 قخوح یان درک زدهناکندن ارادمان یارعش من نان نادر ردم ود ېادورو نارد ووا الوازاج ناب درک یدلوا

 ردنسهزاب حیاقا واخ رب رون ذ هغاخوایراکد یدهماودو قالرفوراردباقشم ك مور و هلکناآ هکر وند هنس هنرغ

EOEنادیراخ ریشعس) ندرک ردهباک ندنامسآ حب یک زنواوط رتودنامز یخ هرزوا ن  

 هنانهم ندیراح ندر ووا داربا هننعفوم لات | ورقمهنسعن ى "اله ولآ ةن زوک یکلوا ذکا یعساو للة نو ۴

 ثوادو قجا هد دزو لنسرف درک رولواقالطا هغجراهنولم هلانوتلا رندر دم اندک | راذتغاو

 داحقناووزفریم نوک اتو هدرفزن اعطقو تولوا ییحاصتردعو تود هد توههدن "از کرد هنسک لوا شکندرک کندو رد هتساتفم

 فو نون نوکس لکن درک رده ک ندنارادمان یار من ناشکن درک زونلوا قال_طاهدهنام رو :رفأیو هبروزو هب ۱

 یولکدایاربمعتهناد رم لرار ی اطقو لراکرو هکر د فدا و هدنزو هن درو د رنات دک تا

 علستوداقنمو عمطمو كع !عضاولو لل ذت ندا منن درکر ولو ا نل اف ن دن" او هصق ندو عالعوارازاچآربخ لکنا دکر دحاغا

 ردهننسک ی ححاصریکتو تترسنودرر ولواهاکندکش !ناصعو بصعت ندرک ف درکرولوا هی اکندةلوا

 مسر هدشزو هدر هدرک ند اک ندنابیمآ اتسم اتم نودرک ر دیا ندهنسک فاومانوله اکو لینتو نک مور وتوو

 یننذلو اذغانرارزوس هرزوا دغاک شخلنکیا نویلغ» لدنمرب بو بایصم یک کر کی رضوکراشاقنو روصز ذی عوک |

 دنزابودنز هلا هحوتفملادوهج یاز نوکسو ار خش "ندزرکر ارد یخد هدغاکش جلنکی اور دنا تل یینیع هدلح

۷ 

 لواو یدبا ردناشامق هدنرلشاب ناقد ندوریک م هک یدیارزر دصازرطر هار غز نوا هرزوایرلابومهک هنسراشاب ۱

ستلاقدر طد هلغلوا هنسانعم كدوالوم ,لقنعو هد دزو لقنمررید لقنق
 هرره هرز یدنلوا قالطا هات لوا هنی

 عوارب هدشزو

هتسانعم تنم استە دزو تیا PITHY .دزرکه اف یلهاناتسرطت یمیزر لار اد
 ê نیکک یب رد 

 نوت رد هسانغم علوقعوب هدرنه ءالع نانزوژید حاط ھل س رعروذلوا رعت لدن وکو ر هرد ندا

 لوس رد ەس اتم نارد دول هدننرو ترک نوتمرت ردوژار4 فورعم هکردهنس اعم ناقه دزو ندوزفنا

 هناغتساوع رضتو لظت ندیز زرکدردصملصاح ننک فروش ززو شرر رد هنس انعم ن شدو ودعهدنشفل

 منع شرعو ردّتعل هدالارنوکسو ردهنسانعمناتسا هدنرو ناسکلفرلم نام نامزرگکح زود اک ۱

 هلغلفارغآ او لوس افت :اعردح ار : صوصخح هن راهش ناراهدفلسهدننزونززآ نر ز دک دلالات افر دهس اقم

نا لاقتا یدبا راوتساراوه اشردهنادزوردف ی-.هطروء هح رس یرب یه هد
 اک اراد رع درع یداک ك دەناورشۈئ رد

 صعدو ردقوبقابتر دبا تمو اة دکر دهد لن نم لوا یره زر دراو یانو هدمن :اعردن الس طط > الآ

 قردازب نانا ارفاهدنرورب ىع هللوهحش یاب و شوک قد نیوطس و 3 ییرعم روس دهدنک وا
 هنلتف كاشوایشردیخنا

 مساورددرا بارد سالعادعس تلا ز تسر هد دزو بسام مط هلا بچم نیش دوز ۶فاکردُذع ا

 نور
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۰ 

 ین ایر تا دی یو س

 سرت

RSET Tecلیحر لیحر لک ردقال لوم عمق اویمراود گرد امم چک کا  

 : ترد هنسانعم نخ جالس قاط مه دننزوردص ر دک راب دید یزاغا دکب ودیاهفاضایت طلا دک ات اص ید رش ظفلوب ۱

 نمدک رود ةو نادربُم هدنرو الو دکر د هنسانمروب زمردکه دشزولدرز ر دک یکهرزو نالو

 هو مزاب کد هسا هو رعو قدراح هدنزو مهراج هزاز دهدنزک د هموم فاکت لات بان رّواک هم اعم 1

 عهدنرو يدح دحل ہر ان فا 2 دکدک ر ٩ زوس د هدفی هت یزاکدتروا ناواتو ماطو رد هناشالاب صو ضخم :

 ندرامش ن درا زکر راشد یغل شب هده وجم نار هکر رد هدنهسر یسراف فاک ل طتم هبه چ لاد نا یت زکس یدید ||

 ردهسرلادعم یلرعاو قء وتو كمز ولاصو كا شکشد و كمك یراداو قو اصولا اداوتمهدواهدشزو ۱

 ندزاذکه لئنش نوکس نتشاذکر دردصم لضاح ندند راک ر ری شراذکرولوا یدعتم هدرلانعموو ||

 تشکر ذنسهرک درول نالی رو ةن رفاسمندنفرط ماکخوةالوکردهننانعهزاوح طخ همابر دک رد هس انعم | |
 عوحرو كغودو كلکزاووی الشور یشواصو كع زارون عو قمارغواو مک نتدذکردیضاملعفندنتشذک ||

 رغوراریدنآ تشذکز اهدرب لح هر د» رکصت دو الشم نا اا نوا 7# ردهتسانعم ولور دهنرلاتعم ۲

 یسراف فاکل لضم »لاهم یاز تام :یزوقطر روناوا هک نادك تولمسکی سفت لوص ك مد ورد هنسانعم۶ ر وا

 ەد زورو زدهدنرکد هجوتفم فا لوا باب ردا شم یب اکو تغازوقط یللارود یکی هدنابجو کرد هدتمر |

 9 ردهنسانعم هدنو لوفهلهلاو د .ب ۷۶ ۲ :ارکر دکعدیب ا قانجو قادرب یکه ساکورکه زوکر دیا هدافا فداقم

 او3 ەد رعروس د کیک ناسناو ار ىتى رت هدننزو نووطالف اهل مهم یار نورارک نورارک رار د طا اوُسمو هفسن دف دس رع

 رربد یارک كرابم یارک نیهاش رردبا قالا هنرخآ یرامارفک ارون دیو رس یک

 هرز و ند ارم هند ار دل قتسم لغف ندندنب ارک هدننزودباندب دارك یدنلوارکذ هکر ردهنسانعم رای دشتو 1

 ی

 درر :لوارممعت لار دنر ھ۵ ندناهدیکرت ر دیاهداف دخل امهدنمعمرمغ رادقم هکر درفدا سو هدنرو دنح ره دنحر ۱

 هودناوغ ۷ ردیلظدوحو نایروکه دهن TOE کک رود اتم شاو ینا وا ۱

۷ 

SC ESSECناين نابن یتتلارد هد ىد راد رض ح یزیرت سش هکر دچا قلرا سرو ردیدآ هل رب هدن  

 هحوتقم اک لوا ناب ردلعشم یغل ۳ هدناب کیا هکحرد هدنسر یسراف فاک لصتم هد یزاف مخ

 هنلو |تحاصفو یوعو تقالطهدننابزدکرونب دەر :هننک لواهلوجرتف هک رد هنسانعف کم مزد 2 1 زد 1

 هدو كم لک رد هدنرک ذهروس ڪڪ ۔فاک فا بان ردتغل هد هلا هددشم ےجورو ناو ار عت یل هس هدنک رت

 یب انوا هاب حوادکر هدر یسر آف فال صتم ۵ لمهم لادناس یک دب ردز اسن ناو ارت هشاکهکز دیفدارمو

 ۳ رواک هنسانعم تایضادو ردهنسنانعم ادکو یمادهدننزو دن دکردهدیرک دهح وتم فاك ل وا بأت ردا چشم ی

 یدیار روس د یزاع هاو هد دقسرفرونب دهرارمسپ ریکه کر عموز انا رو هی یرا یسور دننزو یزانآغد یزاعادک

 روت دک هنسانعم دماک * هنا دید یشدرتخا هدءزو هدب هدکر دهنسانعمرون هدنتغل دنز او دنز هل ډم مسکو لادنوکتس

 تسدکردهدنرک دهروسکم HET تا ردهنسانعملت سو غدد رز یا اور تف
REE)۱ راک هدتنرو  

 اونو ناضلدو رد هنسانعما کوی لنت یا خفو لاد نوک هد هدک وب درشه دہ رعردهنسانعم بحوو

 ردندنه هدانعمو راضعدر دقملق سه یر هعدعدو راررغاخ هرات اب بولاشخوا یک لو یران اوج

 دو ص2 ہو دا ص ۳ رار د برج هدر رعروسد هنتلع زووا ۽ ؟ رولوا ینةحرک !نالوا امت ةادا ۱ راو یسانعم

EEلماعو عنا هدنقود هنر هکر رولوا تیلعاف ادب 9 یظغاراک ه ردهنسانع«تدالحو تردق  

 رو د هدهتلآ یراکدلدا رعت اح هنرایفکاو زولوا ماتسدو ب تسشفادا ههاکهلتنسانمو زواک هسرلانعم ٌكالدو

 هر ازا یونگ یک اهدنزوزومآونهلئس سووارک رد هتسانعم هلا ولو همه هدننرو اره نسارکر ارد

 ار دصوصحیقا هسراناحوات اتورواک لعاف مس اوما لءفوردردصم مساند ندا هدننزویاوب یارکر دتعلددهلا

 : ٰنوتطندنکت او ندنلا لت رو كدردنودو نلجانصتو لو قااصو ك اتغرورد هنسانعملایا تنهاودصق

 ۲ يدنلوافرقو هلغلو ارو مش ههنا رنک هادو مئات لابرک لارک رده رلانعم ىلىق انوغزآ او كتا ناصعژیموةملآ

 ؟ر ونلوأزىمەتراخيزوف رد قاط ناق ندر 3روززاک تورا هوصخو قار طامو ع راویمانعمنواهدزودرد
 لرل نالوا ند اش اوج نوا عاف ی او رها عفو ز دا هنسان هم كنود نیدرکر دردضم مساند ندیدرک

 هسط عار و: سوخ 3 رذندنرلامایاتفآ ۳ یکی رت اسو یک ار î4 رعو دالودو تلفرونلزا اقالطاهنعوج

 عوریورب سحر ۱۰ ردهنسادعمقرب وك شپ ۹ ردهتسانعم ترمسمو یداسو ح رف ۸ رددنسانعم تاالمو ۱

| r 

 24 لاو
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۱ : 
 EET رهزهدنز رند شاد هبا هجم ی از نرب واک گندلوار د هکرد هنس انعمزاک راکه دننزو هز ردراک

 عح هرب نالیر وقر داجو هاکر اب هرب قح هنوق ناوت الشمر د هنس ادعس ناکمو یاجهدنق هن جا ٩ ردهنسانعم

 اهراسنابآ اهراسهاک هدنزو اپناتهام اهر ابها دز دلبر: هدنننع لام نطق ردبع-ایزدلن ید ۷ زاریدهاک

 رونلواقالطا هنوکییلآ دروس داعاو قلخ ینانتاکعوجالعو لحقح ترضحردفدا یمراتغل و شا هدننزو

 یداداقلخ هدتفو قلا اکو االعو لح قح ترضح هکر ردنا لقن ندمکح تشد رزهدن اکدنزینهفثاط سو ||
 راثوک ل وارذراو یراصوصخت ماه هقشب تن رر هو ی دنلوا قالطار منه اکو زابهاکع ومحنا ثیح نمهراتقولوا ||

 هروکدن .رازوسراب دالدا هرچست مررود مردن وکی کشد نوا ن دع دق هام درا هک لو ارانهاکه لجزارار دیاد یعهدکداک

 ءاز رهش تا رانهاکو یدلب داقلخ فام رک قراو هنوکش لا ندنوک لواراپ دلب !قالطا مثویدنمردءنوک ۱

 رانهاکر ران دید متم توکل داوی دادا یل نیمزفرکه ملکه نوک rk امن ایرکد كعد

 نتقلخ تاتاښو زاصشار دق هنوکز وا ندنوک لوا زای دليا همست مرسادردننوکی خلا یرکب كد هامرهمدک بار
 كد هنوکناسکسندن وک لوا رای دلی قالطا مزاد مر نوک ےن تلا نوای دقداهههج هک رمان رابنهاکویدلبا لا ۱

 ردنسادتنا ا ریش تلخ کرب نوک 2۵ رر ووا هاما س داسو ین نوا كه امرودرهش سماضو ینتلا یرکب

 دزرپوولوا تی رداټسم یغلچ واهدهمومعم بابزب هکر دهد نع“ر یسراق تاک لصتتهباتم یانناس یخدرد 1

 | تریواجیدلبا زویه هد دس هدام هر هزواکر ولوا لصاحهدنس هرا ع ر قدر دشاطرب نیواکهکر اد دی درا عدو یدوارغص
 ریبعت تلوکو قصوضروْم د ها قاض دس لسا نوکس س واک رزب دخ دراک ةرهز ةرهماک اوردر وعمكنو

 ؟ردهنسانعمناهاش دا تق ۱ راویسانعمیدیهدننزوهام : هاکر دتفلهدهلناه جم یشرو دتاشهدس رعرونلوا

 قداصحیص هراز درا شكلوا ىر .>هنسهبود یژیف عرددنسانعمنامزو تفو ۲ روس ده هلمکسانوتلا

 یر نوا كع دقهامرم کنار اھا یدلیایلخ یک الفا ماق لد هنوک قرف ندرودي مو نوجا قلاح ناذح

 یعر ید دنر یون کما ش !شع_ زور دعوت یک !ناسکسز روکتا | ناوبح سنج هک ر اردو یدلباقلخ قاناویح لڅ
 ردن وڪڪ لوا كندعدق هقرتسمسجب هکسداسرابنهاکو یییدبا نابل دهن تو نو ازولو یجب دباارخو

E TENGفا !لاکو زنم راترضح مالسلا هل ءمدآ [رمشلاو اد هنوک شد ر ندنوک لوارابدب دید  

 رامنهاکو ینتلا یر Ae دو اعسمیدرالوارابنه اکه ک زان هدیدراضعدو یدلوا مات نوکش عازورحواهرزواپابحو

 یر .نوآتعاعد سمانو یفشبنزا ته امرهم عیارو یخ لا نوا كلام و ریهش نلادو یخی کد تهامرتفات
 یسادّماكلوار اینهاکه دن دنعراضعدو ردننوکلوا نرو نا تک نت وا رب نوا فان رقا سدایت

 كامدادرخ عیاروینتلا یکی كهاجسمدرا ثلانو یحرب نوا له امرادنفسا ناو فو کی ضرب نورا كع دوهاعد

 كشهدنرو هراده امن اواو هراوه کی دنلوارک مگر دهنسانعم ناشکهکدننزو مکن هان نون ناکشهاک

 ین راف فاک لصتم هن هدخحوم یابنامس تکی ا روند دهم هدس : رعرررواب یرلم وصعم كحوکرد هیسانعم

 ردتلدنزابو دنزباروسکم مو ینا ءار نوکسواب رکن ہک رر چشم یغلیدیهدحوتقم بانرپ دکر د هدنه “ر

 هنس انعم هقرا روک نکرده انعم قلا هرکه نکواردموسیهدناونع تشپ د ض-رو تبپ هد هخسلرب

 ماربلارحج یرولراوارد یکی داش اطو رار زود اواو فورظ یلاثماز قدر بو ق بطر دش اط عوارپ هد تزور ةس ربکر ولو
 تبالو مانروحع هدنسهزا ناتسدنه ها لب کر دص وصخ دنه رار دال کار سن د یسرر ور دریک دناسارخ هکر ذ

 روس .دهدهنسابل كنجینهآ وال هغلغونو خرزو نسوحورد هدهرداح هبق یلکر در ور دیدآ رر نداق "افاضم

 تامرب همش هل خرو رر دیاری عت یورو ۹ تسر نو

 ردهنسانعم مک اونلاعهدنزوزبسزیک ردم انا ارمشعول اد دانو یس کیک دب اک ږد هرکه دز سر ذمجءا

 ۱ هکر دهنسانعمزام رهرورونب دهدهننزورفلهحولار دنا ی راک ید یر ابخ تداو یکلو ددعرفهدّنزو تسول توک

 هب دهب دیلناقم تروعروناورتیترآ کرد هنس اتع لنسرودمهدنتفآ دنزاودیزهدننزوادو داسکردسوغآنالب

 ردلیشهیغل یکی اھ دام یکیاهکرا ردهدنجهریمز اف ف اک لصتمهب یسرافیاناس یخ هجو ارد هنسانعم اخ ؟شدش هدنزو
 يکحو یرباو نیلاوور اینا فاذکوفالو EOE ناو بک ردهدن رک دهح ونعم فاک لوابات

 ۸ هنسانعم كلبا اک تر كل وس هکر دیفدا خود دننزونتفکنتسکن دهدنرک د هدوم فاك ی ات تایرد هنسانعم

 5آ کهن عم عمو هام وا نوکسو

 هدر رتردزوس ج راخندهزادناورحن هکر 7 زو مزلق م مرک روند مظع هدر رعردهنسانعم
 کردم دنچر سر فاک ل ض تف هت رع محتناس یتتیردهتسانعمتک ھا هح و تقم یا :هتکرونلوارعبعت غو کرا

 هک ی هوس سس ین
 بابرب
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 الات دواک یدنلوارک ذرکر E ,واک یسرا مج درس کر هجواکم ش دواک شح واک ر رب دیزوکز وکوا 1

 مه دنک لدواکر دنر اکدید ء نخضهدیکر تر دعوت یب ولر ءص هک یهوکواکه دنتغلدنزابو دیزهدنزو

 A کتان رک کر درو شرود ندع و اراک شیر وه رغصهللاد ی 2 مدوآکر دهنناتعم قخ او لاردایبو

 كندبسداردروب شرار نهو زدم 5و اچ ا یاب هرکهدندنعراضع روب د قول هدس رعر دود یراکد یدرغن

 رود لاندواکهسشتلاقب رطد هوا هد ناک ش یر وقر غض که نر ه لاسدواک ر درادنفسا ییرتحرولوط یناوق

 ع ورو رارد كاوکو قصوصهدنکر تو تلحو هبلعهدس رع ردق رظ ی اص كنس E دلکشلا یطورح

 ردهنسانعمشودواکه شو دواک ر روت ترغودرا اتسوررولو آیه ولو یلراول دندن "اوهدنزرطراغت هکر رو دی دهفرط

 ربسرواکر ولوا لصاح ندن آخ یراکدیدرشراکرد رم رب هدزورواخ روک ر ر دهبهنسک نادانو یششاش یدزاک

 قجاو نیقشاشونود هکر دواک شریعت شدرو ر هدرو اک یدنلوارکذ کردهنسانعمرکس واک كتروآک ردهنسانعهریشواک

 هزایو كمرکیوا تلودهنلاو قعود 5 هارب ندازواک ردیضام ندندازواکد ازواکر ن عمار

 لا دعا ر دابن فو عمل رم اروشلا نادل نالوا یس رعدا رم هک در غص عی نایرواکر د هب اک ن دک اس تدوطر
 لوا هلا هجم یاز عفو اؤر نک ر زواکر دعقانهردصتنوشخو لاعسرد بطزود را شعملادنعو بطرو وا بش ر
 یو نر عن هک ریا ثمانیرماس هکروت دهدهزوکرالواوهلوا شازده دنلک شزوکوآ ن دوتا کرلو دور یارص
 نوک شدلوا قرغنوعرف ید ن مزود ندتو تلا نالوا مه ن دنع انغرا نو عر فردن دن سارق |مالسلاهیلعو انس ىلع
 هنذابه دکدروفوا هن زغآ ع ونص مواک لوا بول الاخ هضرقرب ن دنا آیغاناكنآ یی دلو اراوس مالسلا هملغ لير

 هلتھحو یدبا یولعم كند نک ندمدقم یدصاخو لرو رملاح ناسا تو

 كبر لش زر یک یو ردهنسانعم رزواکن یرزوآک راد داوا: ر واکه لن یر زوةطندنطاتسا لس ہا

Eهکردتوق لوا نانو ىو روک اکیا یکر واو ذو کشا لترا از دیار عت كج ول یلشم  
 روزواک ر دیا بذج هنفرطیدنک ی اشا لم ںونو دن رزوا توت لوا لای دروم عا دیا هنسمززکي عالعو لج ق ج
 هرشزو اه یلزاو اقماک ا تود روكا بروز یدنکزسنام داو قشم غد هلوا یشروکیادخ کردن اولی لوا

EEهرهزداب هدتصاخو نولرولوا نوکتمهدنکهر وهداوت رب ردنا کت هدننادرمش لز وکر  
 نابجو لد دیو ققروفورولوایحدهدننادرمشنویق شاطود رون د حب ره زواخ هد عمور ق لار هدام رعود مو

 هلتتسانمو رد هنسانعمدننامراس رزگدهرغص نعد دیش تک انی نکس وایمو ایز لو اقالطا
 نان اوا ح مشهدنس هدامرزواک ی رهاسواک یدنلواناس ەدە رک واک ر ونلواقالظا ےب .زرکهاشتودنرف

 ندقاربط هکردیحارص لوا نلاسزاک رر دند هرسژاکر دنودب ر رد هتینازمه زاوا دوا زدزوگوآ
 روس د ەدە ار دنکوا نشو اک در ردهنسانغم هر هزواکت نسواک هلوا شارود هدشروصزوکزا

 كنش لاو اک ه دننزو كنرب آلا هم نش نشو اک هلوا عونصمهدرتروصزو کو ندشموکه کر دیحارص لوا نیچسواک
 لوا هدیسلهن شوا دا وا عهده هژدنکوا حب روسز زوکو | هلتتسانم و هلغاوا هنسانعمدش نشر دک وس ن ددا

 رشواک هلوارورغوغامددول آ ۱ نوتمکح یتشردو مرز ندر رو مرک اعطق کل کرو لوا! ترضهددقخ هنسک

 ندرواک تخرد نا اوارک د رر ر دیش با نالغواهدک ردنعما "تل فورعمهالارشواج نالوا رعمهدننزوریکداد

 رولوا e قآ هسش دکولهدنرزواو قشموو عفراندعاردربو طاع یقاسردرصشرب هد س ر جش هل ةلتوارولوا لصاح

 حکو رووا یو شوخ یہمغو یراص یک و لشد هدناعو لسو شو لئام هن هرادتساوهناشم هنتروربجخاقرو
 وو خو للحو سدابوراح یعسط ردنالوا یارفعز یس وارولول ترفص ەق دور ةو ضا هد البس اد تارونه
 نواب هرراوط دو د Ip نانلوارممعتهنک لس “ۋا لو واک ودب وی هفیعض باصعاور دم یضیحو

 هب راغ واو رود هرت ا5 عونربو رولوارغصم ندنظةاواكو رو لواری بعت هغرفاصهنعو لحوم رر روص نران اق
 نا واو رسکر اک راک ر ونلوا رعت یراق ك اردفراعتم یدهدرار ابد زبرولوا هدر یکرم کر انانلواربعتیلادم
 کرو جرب تودرکواک رونلوارست یزوکوا تهجر دزوکوایر اکد کحه رعو یراک دروس الرتدآرم کی ززکوا ش دا
 قجاو همغسهلاواو ن وکس ن وکو اک ات روناوا قالطاهد زوکوا نالیشوفهن» رعو هن یلکدوردس اکورد ینکیا تن مکلف چ ورپ

 هدنرو تنلبواکه لا BN oR كنشمواکر ده اک ندکع | ع عفد ندر نوکواک رو دهن ەس كر وعش یو

 ییهوکواکهدنزورهآوزاک اوراک ی داب ارم قت نا قجزویرا ةعیرازر دبس هزوکوا کرد لغ یز هراکد ید روه ندن عانا تاتو بح

 هرروزاکر ونلوا رمیعت ن نخ طور کت رر د شح ولار ةد ةا رع ر دعوا یشحو هک یزوکرا غاطیعب رد هنسادعم
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 تاشو رادمهدنزویرال یراکر دنا هدافا یسانعم تحاصو دنوادخو ردد رل اعم ی س ردنواو یع.درکوا ,یک

 e هلا شدد ۲ زدهنسانعم نادندو شاد | راو یساتعمزکسهدننزوزا زاك روم دین هتسننانلوا یرارقو

 شمو کون روتلاورومدر داماش هنعاوټا عير دصارقمهدس رعرا اکر و دغا کر دصقم ؟ردهنسانعمقم ی

 1 ردهنسانعم رو دحام ردهتسانعم باودفلع 3 رود هنسهلوقم سنحو عن پ ونۇ زخم والی یک

 ررروا راوط هدنحا هکر دنسز ریزو تا همسك نالواهدرآار صو هدنرلکا غاطضع ۷ ردهراغمنالواهدرلعاط
 یدیاراردیا تدایعواونامذن "1 رلیهارهدفلس رکردهعموصنالوا هدنرلشان غاط ۸ رر دیا توس لسیسءاسا ضعدو

 راصقهدب رولا د هب ېک ی.دراع ؟ ارن رزاکردب رفصرزاک رز ردهنسانعمیابو ناکس لس افیاززاک
 ردهدوسآهدن 1 هرس س دق ی دعس خر دعضوهر دز اریش هاکرزاکر وشاوا قالطا هدهنشود نالصقر وفورلرد

 تلرلتح تر هدشزوهزاب هراک ر دهدونغهدن [ةجرلا هملعی راصناهّللادعهحاوخز دیذآ | ماقمرب ید هدنس اضق ءارهو

 ءیدو ؟دورلرید هحوح راهدم و ءرود هخخلاصیراقدم وا ورتا م هوصعم للح .وکهدرواو یرلةدروقهدزورونو دع

 و هدنجما نوروخندشلعو زاس روند ەدە هتلموکوهرب ىنندنلوصو ى واور الاتو تو ىسەبلوق

 تمافا نیضات صو هن اهزهدةلس ردهتسانعمهاک-دداعو هعموص نالو راه دنرا شر خاطورار دخ ددا يص هنا اتف 7 ا

 یب وصرط#+یاجهرار دور دص و صع هزار ون د هک نانلؤارعت ید داک«دننزو یزاب یزاک ی دناراردناتدابعو

 ندننشاک تشاک روس .دهنسلوطنرآدریشهدننزو اش اش لات اعرر دهرونکرلد دنهردر وپمتمیوصید داکر رروتک

 لئاطالو تع کر رد-فدایمو هدنزو فال فاکر دهنسانعم لمر وو كمر دنودهد زو نتشاد ناک ر دیضام

 تاو لقت هدنتژوابا اک اءردهشنانعم فاک شوید زانو ردهتسانعمر- افت حراخندنمقوهزادناو حد عور هزوس

 سرواک ۲ ICA دندو قارنا 1 راو یسانعم نزا هد نزول ام 3 ولوارممخت جز هکرون و دهن هو مور قو

 ردس زعم سزواک روا رربد یراطز اوح هدراد ضعد ردب راطهدرن یراکد ید یسیراط تروضکرد هشسانعم

 ندمطلغو قعلراوب ٩ رذهنسانعم لاعتوصو دلم زاوآ هرربدهروناح نان د لاقخ ۶ رو دهنسهزوقوع ۳

 رو دةرواحلانر هزنآ :اوارمعتیودندنعون تو کنع ۸ ردهنسانعم انا هسسدولدو ىلا نر ات

 نداد وتهدندینرب وق کروم د هنغادلقحنومق ۱۰ ردشو یکناخ فورعمهکرد سور 4 رر دالر ەد رع

 نک اهدنمانارامرو دهنامنناناوارمعت هود ات هدننزوكرب | هباهدحوم یاب "ساک دهروذاه یروقنالق بوانصآ

 لقع ل بزم یطارفاور تو رکسم یو اتر دراو یر هنادهدنلکش یا دغیر لوا یمازوق لهرکنکییکسش اه شخرت هدنرارا
 روش دهد هغو چ شّلجالح قلطمو هنغمو قو شعلج الحور دهنسانعهدرعبو قاری دنت زوملال لاک دلا کل
 هکردهوطخو مدآ ۱ راویمانعم تردهدننزومال ماک ردف ورعم فر ظدکردهنشانعملاوحورربدح ولحهدس رع
 یوک ۽ هتسانعمسا ما ینابوا تآ م ردهنسانعمقاناومدق  ردهفاسمنالوا یس ام غانا یکی ا هد نلاح یشم

 ناکردس :رعسسوماج ر د, رغصوص درد رفع شدمواک شاک روش دماکه ب وکی خده دیدنهرد هتسانعمهب رقو

 ردهسانعم لاصتاو دنوس و یم الواو لیسو رو د ههاشداد رابحو ماظوردهنسانعمسانموقیالهدنزوناح

 رناوا نوا داټعاو سحر ددناز ظفلرب هدنزو هناخ هلاک یکناکدساوخو ناکتسشنرولو |عجقاداهدت کر خا 9
 یک دناکضدو هناکو ذو هناکیرولوار تعم دو دعم هدنمو هغه لد دع لوا تب امن زلکر غتاعطف هنلولد مر وتلو اهدا ز هداد عا
 هورکج ؤاورونلوا قالطا هب جارصنالد زوذهدنلک شراکو راریدرشن هرب .رع ردهنسانعم زوکوا هدنزوواد واک

 رد هنس انعم عیصو ناولهپوزر ا مورد نو شرا ل ہب درد قررا جوزا حواهورک رهروش دەدەر هفاسم

 هدس رعردرا هنسن لت :لتیک كسالشبهدنزوتب وصهکرون دهنوصول هدّنزو بار اد ناو تاواکر د غل ہد رل تف جن لا

 نيولو هراوهاکو رذ هثس اعم وا لک یسد روس رغصهدنزوهراوآ :هراواکر رد ید تلعطو ءالاروت

 هلا هدد وم یاب هشسواکر درومد یزراکد روسالرت نورک هنقواناص هکر دیرومدنانص ن ۱ ۳ زد یک

 اک نی هدنزو یزاسزایرادواک ید هلزودهدنلکش شدمزاک لک کر دنزرک اشنودرفرک-واکردت اکندامند

 هک شح خارف ارف هد مش دحواکر د هر اکندکسیا مانشدو تسو شب وضودیدبت هلر زتمالنشنناو نلف رزوا یصخ

 رقلا نیعهدس عروس, د کج یرلکدند یزوکرغص عن ارزی یورک اردک لوس ی یزوک

 بطروراح قعیسطردون ی دیرلکدید ناوخاوراک نواب رلربدنوینادرفهدینانولوروفاک لار ھن ہدنرا د لصو مو

 روش .دهد هک نلش .درارعهدس رعزدهدرایاجدلومی اعشتسا ن کلر دعاجیوقمالط هتفارطا هاش ید وصرطقمو

 ت ید هدمکرتر راک هادی ارد مشچراکیخدهدزوا عرب در دیک داچراضمو داریم امهدیکز
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 رولت وس نوجا دیعسوریعش - ول طنو نوح اكپتكردایراشوقو نوحاك ر 2 یهاش هدنووا خرطس ردظهارو

 یدنلواناس رهام رریدجد صحرس ردا م یو یرلن الع و صرۈلو| و یشیدو اکر ارون لود هدنلحاوس ۱

 هدنروزاوس لس ساوا کرد هنسانعمرب دغو لوک باب نوکشورد هنسانعمكلرکد بان خف ول کر ول کر دندآ هضارن عور

 هن اعد OR زلرگود لو تم E لوا اردرمغمس هغداقتعادنه٥ :رفک هک وک اشر دیدا | رهشر هدورشرابذ

 هد روت ی نم ردرلک دددنوم ارهاطرلوروتک ندنفرطناورنشابرثک !كنردویکرار دیاد زوکندنسیرذ ۱

 شازوصو شاکحورد) هنادو راکننح نالوا هدنزول یرغص تخمیکه دنعراضعرو د هب یر د نانلواری بعت یرغص ۱

 تلطو لب دو لسا هرن غل دیزاب و دنز هلن وب رسک نور دهن اکندناجمآ هامتعم-) ر روس دهدهر یرد شاو رود ||

 پهذتمنمررسک ال عوردهنسانعملرحورکم رزم هل ا نیزه درو اس هلون کام رد هتسانعم نسالاو
a =a ahaa E bE ec Dis a ê 

 ترادعو دقجو ضفی دننزو نبا نیک دناوٌراةدا ناحیابجکرلرب دصاصرهدس رعرو دیک هد القورونلوا ۱

 هدنرو لانس لانس روان زاب هدنتروصناک بود لات فلا نوا قرفرولواس کم ندنظفا نیا پکو ردة نما تق

 u ہہ . رعرو دهب هنسک ی دیا ماقتناورات زن | ندودعردهنسانعمهدنشکو یمکخر ردمکیه 0

 جرم مگر د هنس انعم توا دعو ضغیو دقح نالوار هده دنور دهر نزو هند هسکر دندان نا یم کی ند دب رابنابتا :

 حوا بویم وق ماقتا هدنمش دهلفاک ف ش شک نمک ردهنس اعم شواینیکشوایس واسن هنیک ردهتسانعم ا ناک ۱

 لب کر درب هدنزو هپ يش ههیکردهنسانعم تبنو كع .هدنتفلدنزابودنز هنورمسک نتسنومیکز ه وا قالطا هقول فاول

 هدهد زج الطصا رریدید یدنک اک | رولدروقهرزوالرب درب هکر د هج خرو دم لواهدشنزو نابش ناک ردهنسانغم ۳

 فور راتفک ینکبایرکب ی کتا ارعا خو دارک یخ روند هر داجنشنار عت ضعیلادنعرد هب نانلواربعت ۱

 هدرلغاط هلا هدحوم یاب هراناک ر دلم شمیداکو تغل لا 0 هد هح وته بابر هکر دة دنع ر یسراف فاکلصتم

 راکزاسو راک رومآ اراد یف نمایم تساخاقمدنقو دهن: ملک کوه طناب هال ازو راس آیت راکر ون د دهم هد نزع ۱

off 

 لر نالوا عج هدرا e شوکه دزو خت غب : ۳ ددنسانعمقار هو ارا اکا دنزابودنز بم دتم شیک

 ب>اصو دنولو هیفسو شاجوس اس هد نزول افق لاف کرو دوب هک ناس ر د [یزوکردهننانعمقایشو

 هد :رع زوم د هنکنوگور دونم ات چن نما هدنسزو كند و CORRE ع

 إد رعردهنساذعم هرکو یدکور دن[ ارقرومددال و هکرون ده دز ر اكبر ی اور دیدآهویمرب ناسا دنعلاناسنا

 رامحشاز دورل گور رید ملقب رشگردهنسانعممیلوردهنسانعم تا :ویلوک از لاک مس TEA درونس||

 لس کل یدرجر مس رعروت رد هنس هرت وصهد دز وزين یف زیکیک ردتفاهدرلفاکج خرارر دشپ اب نارا فورظهتسکش

 ردینابو انا رور عز اپرا رب ده ری یون درون ری دویمکراک ید ال

 ار ATS Aer ناکتلہک رد شع فژرعم کردیا باھ هل مال خاک

 هنالوق رتسمدنزو لای لامر دصوصخع زا راریدزومهد ر ع هکر دیدآ هوه رب هدیدنهنابزو رد هنسانغهآ

 ردروناحرت لام لامك. ردیدآ ارگرب هدنرابد نیحو رهشرب هدقاصق تشدو رولیکح ندنرزوالوهکروئنذ

 قالطا هدهب هقالعو قشسعوهس ر ۳ د شهور د و یدنلوا هدست لچم او هلغلر ان م فول رح لمع ول رو, دلع

 اور هدبشسودو ر دچا نیس یگزوقطنوا ندنانازووا یکی دلا عارتخادیراب ج رہا ج رر انک رو دهب هنسک تاسهدب

 لعاف مہ ا ندن دب زوز ولو ردهنسانعم ماقساو توادعنکر دکي م ندزو لاننکهدننزوز رور : رو نیک ردیدا

 هللوهحو او سو کرد ن طیتدو ضیغد یحاصنکرو وهنسگودیدآنوکی نکیآ واند یک مر نورد هنسکن زب دشدوا

 جد یکماج ش a ردس اف قابار هنوک بروج صوص# هنقلخ ےک هدننزو هوم هونک ردهنشانعم یخمو یک ا

 لا خش هب هک ردرو هشم هلي سراف فاکر ار دیاند هتلو ندهروا ندور او ندنکلساق وء یغوبطو فزولرارید
 راربدیطمكلع هنه ايسور دب راکدندزماسالاح هکر لر دور تالع هنا روا ع و کارد اپ ن اب

 رد هنسانعم فن ناطلسو مع اشدابرد ییکرت فصو و دخ ناک زد هنسانعمایندو ناهج هدننزو ناشپ | تای

ملع هد زعرربدرولدراصهنفار طا یکه قشعراضمبرواوا یر هباشنم هنر درنه
 شیک ردناربمعت ن ادرک و هدیکر رو ق

 را را دم سرو با رد هنسانعم شیک حورشم هد هحوتفم

۱ 

 هانا یک وارد جلو هرروا نا زوتط نوا هکر ده دنر سعت تاب اکو تاغلەزدضمهلىسراق فاک نرتهد هی سقم

 ردهنسانعمهراو هکو شب هدننزوهراوآ لا هلو دهوا هر اوا ر رل دهنسروس رغضوردهنسانعم فاك شوراع نالوا

 ینکدایرکب

 سس
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 رو د هر هتسذ ن الوا تلعوهدام هدونکر دهنسانعم NEE هدنزودونک دوہکر دهنسانعمسوقو ۱

 هقلاب لوا هلیاهبجمنیغ خ وړک یدنلواعسهدن ؟ردقماو هقوشعمهک ارذع رد هرز رب هدننزو سورع سوک
 هدل اعزدنیدا دش وام لا هاذا یاو هلم همیار نوکنسو ےس خش ترصویک هلوا شمالتاع ناجح هکروسد

 ع كی ږیارز کی کتتسونو واوا نکیتم هدلابح هلغم الا هن رقورهشزونهردوتنالوا هاش دانا دا"

 یلكنعا رد ردرسعوبزب بان نوک هو کر د حصاؤرددراوه دهل در اف فاکر د تفل یخ دنر ونک هلناهشلشم یا

 اا حدس ر عر دلورام کر اب دنیا عفت هلاو هک ود راضعد رولوا وشوخو نوخ هد اعیرعرولوا

 کی زنان زور €070 اتهامات دو مهم :دنکردروپشمهلارسک

 فور تالعهدس . رعردغحص یرلکد دز اس هکر دیعسا یکطصمهددناب رم .تغلویدناوارک د کر دەن رانعم ن اکو

 روھ سها هرخ لیصفت هتک د هنسانعم فوزغآ اقر دن ددغو یک طصم د یور نالغهدن دنع راضعد رلربد

 | هرزواراهاشداب هلتسهضافا هناشلح كللا كل ام ترضح هکر نرو رسو یو ریون کز دو ید هصالاش ید لی[

 ترو اداب . هداکر دتغل ځد هراوخ اک د بالو دعمواورد ړل تکرب رون لوا یدایقناو تعاطااک |كقاخرولو|ضثاف |

 هللادو نو ن اوکو وکسو هجم یاز تخ دنراکر د هتسانغمتلاهکو لسکو لمشواهدنزورادد راک ردهتسانعمعیاشواوسر

REEهدّتزو عارح غاکر دهتناتعملیلحو مظعدنزو هاشداناک ردمک ی نش یه  | 

 ةطقنورد هښسانعم کوکو ز دطبوردهنمانعمنآک حورشمهدهحوتفمهدشزو نابم ناک ناک ردهنس انعمقلتواژهاک

 ویت : هلا هدح وم یاب وس کک یدناوارک هکر د هنسانعم هرن اک هر ناک ر دب کی م كن راد کرد هنسان عمر اکر پ

 كحاعاردشوق كحوکرب , ناولاودکهدن دنعراضع» یدنلواناس هدنسهدامررید ی درا درد شود لو رەد ترو ۱

 اقلاهضمهدن اور دنا عیسول ییسغاشاو زاط قزغآ ب وا هنایسا هدنزرط هنسکروطندسا هدننامم یاد یکیا

 تق تول هدرپنلا ارامورلرید طو تهد رع هروک هئنابب هندیصبحاص رار د یشوق كاكه شوقول هدراهرمشطراب

 هربرح آن درب سوما دعاسو یا تماکح هقرطرب فونعاصهدنزو ندهد اب اهدحوم یاب ¿ ندوب کر رد

 الفوم ک دنا لوامموقابرفک | هکر دیش وق یل غادر زو وپ هلامادشمیات وی زانعملمردن زوذو یکم
 ردنا ما می عونصمندشاطهدبانو هل هرووس کمءافر همش یانو هلو هج یا
 هدنکرت رب عج ول ردنا رس هر ول سه ت غل هدن د :عرلضعد رولوالصاح ندنحاغا طول: : عویرب رار د طال و

 یراکدید طالد یرثکا |اریزردقلاخم هنعوجكتادرفم کدندزولوالصاح ندح اغا تافنصم رد راکدند یجااشاط |[

PE LB BOTE e:غصو تورز اق كلعو ن وخا مدوربضهب واستمءا مناراضءدو ی ریدر ولو ا خد یسا  

 3 RE هدر RE E E ردیکم روده رد ناج مز

 ا روس د

 ناو را tb یفوا وب هو لح ا i E ونو هاب او نفی ته یر زآ

 هدنراکت زوک» هدنرو جیم مس نکرد هغ وصراطو هلویراط کرد هنسانعم هحوک هدنروهصب هکر ده رلانعفتاب

 اار دیس هلا هه ی اځ نو کتتس وارخف جوکر دهن رلانعم سوو رم رک نالوا هدندیو قابسو لوح نالوا

 اردو هب دد هدشزو نامهیم ناتزکردخصا یاهو .دلحرهد رع رونلوا مهمتر عع هت رزوا

 ری یک رارید هک اکفراب رع رد هنن یکی دزو نوا صالنتسا یر ربا ی ین یدنکهتسکرب ۳ ۱

 ۱ نو هدب رعوردهسانعم قسرور ماکو و دزو سس س I ددمل هدس رعردهنسانعمدعو هک هدنننزو

 دیماهلطارفا نتحودرب هسکر ون دکل شاراص کیه زو هنکشا هتسک رده رانعم هسدکو هطناجو

 رولو هک ندقتلاشو هسک بودناف رص ۋو حرح هل ماع ندرت و اصددسدکرذد باک ندقلوا بقرتمو ع وتم بول وط

 هدقدقیح هناهبهدعد بول التصبولآ ن أر زوجوا اشا هکر دهنسک نانو ارنعتزابهرطمهدشزوراد «ثرزرادهسک ||

 سنرد یک ندقلوا حم هدنحالطصا خام لها نداشکت روص هسدکردنا تحورف
 گرلاثعم جسمو ممفو

 ردنا نروطقوا تلکس له دکر د شکر ۱ راویمانعمیدیهدنزو شب رەالوهګ یاب ا شک یدتلوارک تاعغدلا

 هر ۽ روت دهکلب نالد رک هقواةضاخ ردهتسانعم غر کلب شود ۳ ردهنسانعهتاموبعذموند ۽

 سنحخرب ه یدنلوا هرچست دلم ا وب هلک روک د ناک ش شکر رتردذورغم هلکمی د نهر هالاح ردندآ هرب زحرب ندسراف

 ردح اعا مشچ دکن د اج تحرد ۷ رر دنا ادرک نننتسورینک زیر < ررذنا میس نان کردم +
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 هزکاب ا ےل ہسر اف فاک كي راک ردیلغواهشدابقیکین دونم یار دهان داشیک نادر رو شک افح شراک شراك ردنا

 ا فلات دنزو ن ڪڪا م هل راف فاک نک اکر نک اکردهنساتعم دغو ضاسورد هنسانهمولح رفمو فیطلو

 تدورب هکرد هنسانعمعداطهدزوان امز ان اکر دیعج ناک ردهنسانعم راومهانو ظ.اعو یریاو ردهنسانعم

 ءامواوهو را هکردهنسانعم رصانعو ردند تیفاع بحوم یرالادتعاردترامعندتسوسوتد وطرو ترارحو

 ادبش رلسراف یاب اہک ردمظفاحدح ازم هکردهنسانعم نابز رهو رود یدهنلعو لضا كن هتسنرهو ردنارتو

 ۱ ایک هو نکرد با اد هطقن نشو یسراقیاب نت کو دهلماتعمدرظو شموک دهرا

 |ردیسراط تروصکردهنسانعف سرزاک هبهبجمیاخ منضمر کرد اورەد هلون یلدنایر دن ردارب سواکیکو لعوا

 رد سواک,ک نا شوا نیا هکر دناناک ن طالسثاات زوهنسانعم لداع خاماو ناش لا لیلح هاشدانو رسک

 دصددک یدلبا ذدعرب زا بودی مضهزوا نا ۳ زوو | نالوا یرتخهدشناوخ مان دنراب کردن زن لوا ورم
 کردا ملو یدلىا حوت ید زك ننرتلاوذ ردنکسا ردمج-ا یی هاشدان ا حونق هدناتسدنه هدنزو

 || هد هکمروکض يح یراقو ردهتسانعم هلدحو رکم هدس رعورار رد شبا ناواهتسکسش لک اخ ازفوراح و
 هدشنزوژربب ورکر دن ر وم ندو هفادہد راربدیسد هناسول ردنجما عدرب هک اه ذشنزواهدژاءلیسراف یاب دیکر رد

 هدنانول رک نر ودر سرخ هنو هوکریسک زرد هنلوصخت تن الواریطمهدنوزدوردةننانعمرتمو ايو هافاص

 رد اما لوا یدو هنو کو کر دعفان هننلع ناهربرارید اص م نمو قول منعهدیکروهدعحهدس رعو نویلوف ۱

 ىع داسعو لداع کردنناذ .ندنادانعروما لب دعتو هر وست وعد ردهنسانعم قو لداعهلا هم نیغ دایک

۳ 

1 
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 رد نو دب رف رهج وتمنت تسامهطنناوزرنب بازنیا ردرم-|ناک ن طال ل واورد هنسانعم تا ات سلاتصو ۱ |
 هاشدان لیرو یدلبا صالهسا ندنابسا اردا یناربابولوا اشداب ۳۹ اعا م مسرو لاز نکا اوج نارا بات سارفا

4 
 7 تاق نوف خاطم او نمانعمیدیم دزدی زدی ات قس غا ا

 ترعولقلطمو رولوای .هلولو یراونددناب هکر دذر اظ قگوفترغو زون دارس هدب رع نو سلوا لکن و ساوا نالوا «

 وزا ین مرکتک لودر لغت ی فتو لغو مساطمر درعا هغلقرب ۴ یک تلوکو مولطروتن د هباق نع وة دو |[
 رد هنسانعم فام شیو تمادن ه رون د سرتمهد ب مهد رعرونلوا عضو نو جان مشد عفد ردرالراودو هلک وس نالوا

 نوح دکرادهناتهم ناف هلا هلمهمیس ماسفیک ردهتسانعمفیحو حرز تنخم ۷ رد هتساتعم مرا
 دریدهبهرب هدنزولس كركر دکادرناوج هکردهنسانعم تحاغم هدنزو سوسفا سوقیک ردنرابعندرارسا
 رد هنسانعم بیحتو لدا سواکو ل داع یک سزاکمک رازی دزاواهدایزر دن وک شد ینامح تدمزون دثو غرب هم رغ

 ندنکفاهحاب ا ردلنکر دنابناک كولم فنا هدلاحره ردملغوا تنلغوا هدلوقریو یلغوا ل دابق کک هد اوزرپ

 ردهاک ندکلب | یشالتمو ترطضمنورحاق ییتحاركت هنسکرب ندنکفاراولترد انکو ندنکفاهرابرد لکو

 هدا هچم یازروس درح رج هدر رعردت ایرلند ین مدرک وښو یهو ص کو فک ا در ترت هدو

 رد ۲ حوض وبطم هد نانو هدننزو سوسح سول کر د هنسانعمر کک هدننزو شدورد نس شدکمک ر دتل ا

 متد هقرقللاف هجرکر ونلواربعت لو یضهردنرابعندنازآ حط كن هیدغا نالوا لصاو هر هدعمهدابطاح الطصاو

 رولوا ی کس لکشک ی د وق ەنىعدادء رول او تروص هد هدعمیس اتنا نکارواوا لصاحهدنلاح خضمیسادتناتوا

 عیارهس ن روکسو مال ORT کر ولوا مف A ۔راخ بول وا لصاوهدعقم ندنقد رطاعما یل ضف لمضه و

 كو رسک بلا هفاطاک تنا غلوا طال مظعاهدنرصع رد داغی و یش کد ورا نیاردنابناک ن یطالس |
 ق اوو ردردآ ابردرو رد ر وشر هدقاصتتشدهدننزو كلالفا ؛امک یدربواک | هد ا لاح ینطاس دل غمالوا یدالوا
 هدنرو سولمک سوھک ردیدآ صعثرب ندلاجر ہل ء٣ ےظ س > سک رردیا لوا بواب نددسردفورعم کرد ةنساتعم
 ردن راع قنا و ضاو مچ طوهد درک دەنا ترم کیه هدابطا حالطضاردهنس اعم جنو حط رار Seal و

 یراکدید اقب راسام ندهدعم طل كنادغ نالوا سول کن و وا عضه نا لا مضههکن :وحرونلوارمعت فا
 يع و ءم یرنآ ف رطو لصاو هه دعم تب امن فر طرب هکر دراز مط هغ ا اق راس امور ولو یزد خم نورنکم ررمط
 جضنو ۵ طرارکتهدو دنکق ےاوا لصاوهدبکن داب رادامس لکا فیطا سد زدلصتم هنف درطر, وقح 4 زا کی

 زدهزبش یرلکدید لورام هدنزوودع ونک رولوا نو کمو رم هعدرا طالجحا هد همت حوا رولوا ید متهزب تولوا ۳

 ناوومراب داد : کردبکی ند ناۋا کهدنزوناوا ناویکر چ هنسانعم تاعو یسوهةامورو دسخهدس رع

 ۳۳ رونلوا قالطا هدر هعباتاعسورولوا هد ههداسءاعم رد شل اهن زدلن لحز ندهرایس ر
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ome -سس  

 1 رلڪ ود دردیدآ هاو ر هدد ر الو ناخ سوس هکر دهنسانعم یهک دل بسر اف مم 9 لوھ یا ےھک رد 1 وکی داقش هکر درعما

 و دیزل ساده یراکدید یاهو آهدشنزوریغص لاوهج یار هک راب اد رمی کک
 رای دتا نیمعتهلا هلک وبرد یاو درشقرب هبدش هد هلکر رد ام ھه رد ناار ارج وانما النهک

 وپ ڪج باهر وھظ SS ر فاک فا باب ردورادیراکد ید نوا لز ومو هذحاسقآ

 نافاس هدرب كجد مدکود نوعغیدلیفزاغق االثهرولوا ت 3 ةا دارد طد رةادا هل اهءاهخو ردهنسانعد

 هلن هّلح وم یابواهنوک تگ دهنسانعمرافصو راکحوکر دام که دزو ن امن ن اھکر وزد رکان کم در

 ندرتهلا هکهدننزو رتوم رتهک یدنلوا فتو هلغلوا هلع یروہش ماا ى .دیهکر دهتسانعم نهک مو
 یهگرونیدرفصا هدر عرولواكعدلرکج وکو لوک هدایزر دایضفتو هدبزةدارتورد هنسانعمكحوکهکردیکم
 یاب ف یهھکږ درولاحنانلوا رمسعت زول هکردهنسانعم سرحنو هنسانعمقاتسدات هناح یسهطوازابوقاراهدزویهذ

 الت - وکر دنکنددنک ًاتنوو تیسنیابلاهکهدشزونکن نیهک ردیدآ هعاقرب هدند الو ناتسدس هلل اوهحم

 دنفماتمم نیهک هننهک رار د نلت هبحوذو رورعز هدم رع روش, :دەدەيەويمېراكد ید یاهو اورو دهب هنس
O I mE PE ROهکر دغش  

 هک ما هدعاط یعد ردهنسانعم هدن دو هوکهکر دمشتخدوب هوک لا هدحوم یاب مضواهنوکس :دنهک یدنلوازک ذ

 دقانو فارصو راد خو رادلبصحو ررولوا ممقم ةدراعاط ابرفک اردن کت دحو دن اعو ضا عو یوزنمادرم
 زد هنسانعم قجاو هل اوزوغواهدنزو لمهم لمتهک رد وعمندنول دمهجردهنسانعمراسع-و لالدورد هنن ر لانعم

 هدنزویسر مرهک روناوا قالطاهلیفو هن [لکیهلا ےہ نکرد فن کس هوکر کس هک ردهبانعم لوا یدو لوک
 هکر دهنسانعم قلغاطر د فح راهو کد کور خزان ی تاو زن کرد دزآو در دن ات أ

 تدالور هدنامارشورد هنسانعم راس هکه کر دیففخ نات مه وک: دزو ناتساک ناتسهکر دلع نالوا قوح-یناط

 نتش هتشهکز دهتسانعمقدرب ولط هل اوصهدنزو هتسسکه تسهک ردروهشم هلا ن اتسهق نالوا یی رعمالاحردیدآ

 بوکهک ناقنونزمغلی راف عاظ عد ردهنساذعم نکه وک دز و نات ناکهک ر دهنسانعم هتسشهک دالادیخم

 هناح هبا نون وکسوءاھ خف انهکر دنقل لداهرذنالوا ن ریشقشاعو ردهناک ندهودو ندن ۲ هدننزو نولسا

 هدنسهدام یلاعت هل ءاشناه)سر اف فاکر دهنسانعم رانهاکو ردهنسانعمغات اوهاکراب ابوراریدتب هدس رعردهنسانعم

 زدنف ردیدآ هعلقرب هدناشخدهدننزو سدنهم ابا هم یاز زدنهکر دتاشییاندتانارخ TITHE رونلوا ناس

 روند ضراهد رع هکنمز یعن شرف شرف نهک رده اک ندناهحو ندناعسآ سوگ وچ لعورد زعم

 بات ردا یباکو تغل تر د نواروا هدب ابجوا هکردهدنسر ی رع اک لصتمە ین ات یان نا نچ >وایرکن

 | رعت با نقب هدم)رتر لوا لاوتسندلوهخ نامز ۱ راویسانعمیلاهدننزویچ کر د ەدنرک دە وتو وا

 اروند وللا الهدس یهردهتسازعت ما بزهشو یلتعلمانشداب ۲ روناوادار یایدهدنعفومداع.تساوراکز اورونلوا

 | کردیزدلب لحز ناومکردذوخ ًامندنظلناوم که دتمفروولعزونلواقالل هد ههاشدابرادقلامیفرور بخور اهقو

 دکر دا ییسهنان هخرف لس رف ی طالسو ارد هنسانعم هرایقو هن ایدناتهاشدادهدتغل لصا شعتلادنعوردهدهعن ایام

 رانا آو یدنلوا قالطا بیلغتلاق دررطن ید رلادع ام هلفاوا نکا کی عسا نه اشدارفت ترد دا
 فط غرد هنسانعم رت نع ۳ یدایا جازدا خ دی هاش یهو زکر ضعدر د نسا رھ لیکو دابقیکو کو سواکیکا

 e E TEE ناهرو تحجوناطلس 1 ردهنسانعم بیحنو لیصا كاا وص ی

 با دیدشت هد رعویدلب عضو ههاشذابق لوا لار دناتماد مس رردب کردن امز لاز یضاو هنمطالس اسا تاشو

 فک . رلاوق یراراکدا اب هرامنزو را هناکنح ضعب هکروُ دهد هنا ثنو مبهک لو هدندیور دهم انعمغادو قا

 ءاسا اع هدیدنع وتب ضمب ردهتسانعم تورم>هدننزودازارمس داناک داباک رارب « دلانقرح لعند کر یت رار دیا سر

 توکلم درک ناور کەس ردطسوا ماع نالوامها طرح خزرپ هدندنع رث کاور دم ظع ل اع ترابع ند اوو

 ردهنسانعم لضافو فراعو لماکو لقاع هدزورودالن روج اک رز د ہنغ  اع ضعه سونو حاورا هکر دهن انعم
 مورو ها ین اتو هتسهآ دننزو نخ الفن خاک ر ر دیادا یهدنعقوم ےک کیہ د کرتا انرثک !یتس هکر وح اکو مش ارامدگو

HNهزوسزممآ جا مو نی مشو نرو رده ر انعم مرو تناتدو تاق هشباو كم رع شرارغآرغآ هتک  

 ندقلاکوو ندقلغ وند صةزاغو ابو ندتلالمو غ E قلواردکتم هحوءمشهدنزو ارابحار اکر وش دی دج

 | همرب ش الرا EAN هسانوروس .دتفلک هد رع رولوا ثداح نداکا تا

 ردنلاج

EID TY OEE 
 س



 ندا وی (SS SRN eye hf  زوکی عد تشپ هوکر دربنع مقرب قصالتم هنر زو ایر یرب

 نیم رک E یاهو [هدیک رو رورعر هد رع رد کی را خاط کرد یدوک یول ااه یسک جو ےھوک ردهناک

 نب زکتماهاهدن [ مالسلاهباعوانس یلءیحول کر دعاظ لوا لیلح هوک ون دهروالدو عیصش نال خاض
 هکرانهوک ییعدناتسهوکر دهن اکندنآهدنورهوک و دغ اطروهشم هد همرکم* کم دک تجر لنج تچرموک راد دلوا
 ر دذزاغتم لب اناتسهقن الوا یب زعم الاحرار, د جد ناتنسهکر دیدآ تد الور وه شمر هدناس ارور دا قوح یاط

 نالوا س زس قشاعو رونلوایالطا هب و دوهب 1 هلن اه دحوم یاب توکهوک.یدیارو دهد رهش دنفرع-هدع دقو

 یدنارازذ کد همان موک ی هروسکم یاهو هوا هوآ رد مو ام هاشدب نیکهوگر دنسقاداهرف

 قمار ھم یرخوت یاشاهدمزو كنسوه نانهوکر دزاو ین اریطء اشم دب اعز دعاظرب هدن دو دن نمزا قور هو

 دوآو هانا اریا تمام هنس انعم شا نر یرناتا هلح وتههیاه د هدوک ردهنسانعم كچ اوایرب وىي او

 یروییسو قیقلاقو یرمو قلطمورارب د ههوک سو دنساو درآو ههوکش 1 هنس اق لوارولوا نى تمهل تفاصارؤ د هنساف

 هدهغلاط رکو نوتاوا مس هو دنک رکو راربد جادو سل هد هقارخسو درو د هب هند

 هنسانعم تل وصو هلج هدکنحو رد هنماتعمهتج FHI دخومههوزکو کودهنک ههو کو ورتشههوکال شم نوساوا

 اھ هوک هوکرد هنسکشم زط ن > هک هیتفرکج نح قعد هتفرک هه تفرك هغ وکر ولوا ارت م ود هکر د هکر دعا اط دل وہ باده وکر واک

 هاوه چواونیهرک زد هنسانعم شوک هوگر و وک روس ده در ر هنسک ن شن هوکدراربدرورعز هم  نعرد هویماتولک هد

 هکرد هنشانعم هارهاش هدد زرو یون : ئوك لندی ردهردنق راضعد ر دہتوان ا کھا موک هدننزو نسوز

 زادوختوم هل نزرب ردلعشمیرلقتوص هکرد هنس انعم رهش هلو زوٌلوارمست لو ناوز تقر دلو ال شیاو ووا
 ناکا رک نم ںی سا نیسو وک ردردصممسا نادنیسد وکهدشزو تر. ابا هل مهتم نمسا ت تسد )قك دب رعصمی و هګ هحوک |

 مس 9 ندنتسب وکه سو وکو دهن راع لک یئابناو قمة وطو قماح عشة و طو لکودهتسنرتاسوه)عهدشنزو |

 ردح اصنالوا دنس هبت تانشاب کرذ هتسانعم لک f باا خف هل وک بوک ردهندانعمیس وک ندنتس وک زدآوعفماا

 هبو کت موق رم هب وکر واب روا ندنغارپب امرخ هکرد ییبنزهناخغاهدنزو نی رس نی وک رد زاکد دحر الاح ||
 هدا رع ر دلفط شازالاعنددهسمایو ندتښازا لح تفاب یوکرولوا هاکن داند هارداتفهیوک ر دهسانعم |

 بان ردا سه ین اکو تغل ترد درد الاه دبات جب وا کو د هوش ر وع فاك لصتم هباهنآس ین کیا یر کر وولد نقل

 هدندرشو لڅ هدنزواطخ اهکر ردهنسانعم نامه زدنشفهاکنااه روهظ هک دهد کد هحوتهمفاک لوا ||

 هرس اطا ررر شد اب ق جک هسرزو اوضعکروس دەر هخ ىط مد ودالرتا هدنزو تاهش ناهک ردهنسانعم

 ناھ ناهکر دیقا یراق داغد هس ززژاوضع نولوا لوصو قشم وو یف وڈ اود اعضور ونلو ار ھت ق وصلو ةةصا |
 اند تص » دیک ردهنسانعم سومانوراع هدننزو توت بهکردهنانعمول هنس کرولا فن ناپیکو ردهتسانعام اندو

 زا ناقدان هدنرز لدا لرمهک و دندا تد الوز «دناتسدنههدنرورهر ره یدنلوا فتو دل ىر ۇپ 3

 نما ناف اب هکر, هل هک ردهنشاشعمقاملب ونادایو جا هاب ر مض لب هکر دزی ی راک دب نا ناب افرك کرد دعما | 3
 ةتكرو دتسک هد رع لوا رانکتر لولب دن ؟هوتنزورغنت هک دەنا نراك تر نانی 3

 لئام هه آ نالوا هدنول لوا زونلواربمآینعر قوت هکر دنوا ںالوا ٥د دن ترجهناداو دوش اسید |

 ردنامابحومنوم آی اع نایب یاصصتسا یدنآو رکذ هکر ردففحا رهاک ابر هکروئلژا ھت یروط فام رنز ديروط :
 هرهم ۵ :هرهآ ر ولزا اک ندهنشک ب انو باکو ۳ وشلواقالطاهب ةن ناما نرهک هدتنصاخا وهدنول كن كنرابرهک 1
 اک | یسهراصع ر دمخ فوز غم هکر د ناشد ل درت هدننزوا رغ ةلر هک نوم د هنسوروا نالا رکھا ۱ 1

 یراکدیدیین همادرکو صو یم هرتوض هکر دیس لزمترت ال زیهک هدلوقرب ورولوا تالة منو العخ هس اوکود هم دنانعاغارات ۹
 ردنامس یراک ید یهو ص هدننزو لزهم لزهکر دعاجیوتمو نسو نیلنوزدهروش درر هد غرد هزات ۱

EET 1ناجص هکردشفخح ناشکهاکهدننزو ناشوهم ناشکهک ردهنسانعم چمهوقجاو نادانهدننزو هلتسم لس  

 ته نالوا نابامهدنلکشلولضام ندنعاجا بک اوکه درخ هدکلف راربد ید یلو رایجناځو یسب زغواأ
 هنزو هل ېپ هک ردهزبس یراک دید ناطر هل هت هکر رد نادات یساهدننزو ماش هکر روس دەرە رعرد ل ظ سم | 3
 هکر دنشفح زانا هاکه دننزوراک ها هدحوم یاب راسهک ر رب دهد هب هقناش مەلەك نورو دة ذر برکت ا

 نذرؤتف د ردنلاح لریرکو كسا هک دهن هد ایه هدننز رو هزر ه هراهکر دهنسانعمیراساناعص ردییکرت فصو ۱

 بیلصلادوء هدنزواناحا نایهکر وند ی طظ درب : رعر دبا نرو اب HCR یو همساورولوا ضراع 1

 4 ۱۸ ا
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 MESES ازاعارمس تدر نون دوا نزودهز اوآوزاس ندرک لوک. قاوداوتال ۱

 هکر دعا ناعلس خال هرو کم فاکو لوهحواو هلکوک روس دهنخازوخق وع شمالجاز ینه واى 1

 تاتف و کیک دنزابو دنز هدنزواتسوز هلو لوهخ و او EE د دهده هدسرع ردیسوق كسا

 یاد غد سرع درلربدكد ر E 5 لىردورتنچ شوشیا«دنز وزن لاو يوا و نوک ذمنساتعم

 تدالورب نر نام یکم نکد مت هاو هدنلح اوسناع ره هدیدنهو راس فوالد یکردروغلب تولوا هد شت 1 ۱

 روس دهدهنسهراصعور TERE رو دەنغلەز ت ا :زوراشوه زاکوک ردیدآ

 نیکوااررکموکوکرون,دهنسیرواب شوقباب ردب رغصم نکوکهللوهح واو تنکوکر واوا لصاح ندن آ نوبفا
 واو کوک ردهنسانعم كنکوکهدننزو هلغلغ هوکوک رونلوا قالطا یخدهب هطروعو ردهاکندنن هعوا لنشوق
 شودوزوماهدنزو لوط لوک رار د کو که نضر قلعا كحوکو هشادنرقدسهدمکم و رار د هشوقما هللوهحم
 فاک« دیکر ر درب ینیدروط بزایکرباوص کرد هنسانههرکی و بالا لاو مگواورون دفتکە ع رع ردهنسانعم

 ردهنسانعماشکنوحآ هدندتهو رریدلوکهنب در هیت لا نالیکورد هنسانعغشوقن اونو ون دلوکهلسراف
 هکر دیدآ تت الور هدن اش خ دورو دهد 4غز الوب و را هنساتعم ری دو لوک ذشزو بالود هلاو هو او نالرک

 نونوکس خالوکر دهنسانعم میظع ج ومهغلاط : لوس هللووحخواو كلالوکر ددعا رش ریو رارند نال ةخ الاخ

 ناناولپو ناروالد هدنزوناینانو هلاواو نابوالوک رارید هدمنلع خا وو روس ده اولحنانلوارمسعت اول لحو

 هکردیدآ ناواپپ رب نارو الو واو رو شت آ هنجماردهنسانعملقنم هدنزوخ زود وکر هستم

 یفاک اروم هم رزونابز هکر دل ابا هڼچم نیغ ےض :هکخلوک یدلیا لاصضیا هتسهعلق زدهسوریرادنفسا

 هدننزوخلوق خلوک 5 راروق نالا قو عراب زاع کر دقیق شول یا هد نزول دوک ك لوک ر دو یصاور دتخلهدر) نزاف

 وار ك نلوک ر دیدآ وربه دهس مورد هنسانعم نادشت او لقنموردن رعمندن و خاوفردتلع فو ر عم کر دادا قو
 ق هنلوصب و یس هتل م وکی وآه دننزو هلول هللو هڅو او هلو کر اربد هنالغوا هبغسوز حو تشر هدننزو نشوه هللوهحم

 ید هش رکو ردهنسانعمهدا زعارحو رد هنسانغم ات وکوهصتو ردهتسانعم مه و نادانو یجاورلرب دین د هرو

 ر ناک هنا قنراتخب لوک ندروردهنسانعمرفحو كماوقمزاف هللوهحواو او ندا وکر دروناج فور ع مراد

 رربدهنوا فام نتهدرلالرت شاروس هد اوررب رو درخذا هد رعرددآ هاک ی راک دید خب آهک دن هوم ۹9
 هنس لذاك فورونم دموكەدەشىسد روسهو دهد ر عر دہتوآ هردنقددندنع راضعدو رولوا هش هشساف بلو کوک

 اب هلم هم یارو ےم خف صوک یدنلوارک ذ کر دنا خاک حاموک ر زید هغ [زقیآ هرزواقا رصقهدس رع
 یول وصو یحمغل ەر نرو ششوج نتموکن دینفلدنژابودنزرلریدیرفکءدس رعردهوسفزرعمرو» ذهدومرا

 رصتحخیک حالصو ینجالآیشنار چر یسهتلموکی تاۋ ین هملوق ی OB ۹۷ ٩ هموک ردهنسانءمناقنو

 دهد تشسورحو راربدبرعهدنس رعروُن ,دهنجاغاقاوقی ا هباواو عف نوک رراس ندعلعوزاسروس دهنکسم

 راز دیایتیسح متام یارجا بول مراد هحن هداروشاع موبر هر دید اهب رقرب هدنارب ال اواورمسکورون دهنالغوا

 راومهانو تشردرحن رخ نوک ردقلوا ناجسب دار ۲3 قعساع ی یتوک ندی ران نوک ندی راخنوک ردهنسانعمدعةمورب دهلاواون اوکسو

 ردهنسانعمهتسنوکه نوک رو دهدهب دا نب رس هدننزو هتسداکه تسزوک ر ونلوا قالطاهر هنسکنا دانوٌلارداییو

 ررد هدهنسهزود ساحسخ روس دهنسهزوق قوی هلاواورتذ هوکردهنسانعم مودو يدا هدنزوناملول نانوک ناوک

 ردهنسانعم لحو عاطهلاواو نوکسو روم دهد هنغلزودرا تحلو رلر دنارسعت قضا هڪصروس د هتغلروف لس و

 نادامیولع شد ندی اهشمهردغاطرب دساهوک ر ددغاط فا ضح ا هود ر دغاطرب هد الر نامزک م ھارباوک

 نودالصا هدعد + ار دیا عضو لقرب هنج ما ب وغم قاریطربردمعاراد ةمرب ندنرلنعل ل ا قطا هل یوناهوکر ولوا

 یرمش ةد رعرول لوا قودکو نالزا دشعنممدنران :هسنرولول کره یی لوارلردبا هموکح عرب هزکصتدکد اروماح

 هلل وهج واز ناهوکررذبا رببعت قولوا هموک هغاریطهدنرانن ررارآ تویلقاصرانشضع هرب لید الاح رازید

 هدزوکرا وا ضعد ردد روس نالوا هدنسهفرا هود كروي 3 هک نوا بانر یزباتآ هدننزواناهوان

 ندره لزانمو رولوا هدنراب دات رغض چۈ نشد هنر وا رغ راو ناهز کز دز اچ هدد یانعم ر ولوا یخ د

 ناسهدنسهدام نیورپردهدتشهلزنناهاوک ثروت ل کیش یت داوا ل چشم ك جریر راد ان هد زعردنادآ لزب

 یتورودڅاط کردار نالوا هدنکټ اغاطهتاتهوك وک روئلوا قالطاهن !اناوورذکعد ینهرابغاظ هرانه هرانه وک یدغفاوا

 قوسققوسقو , هقط هقط کرد ةن طم ريع هوکرب رب هوکر دلع قوح یعاط کردم اف ناتسهوکو دز غارن

 اش ی /

 یرب
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 اردن نزمنرومشمرب هدننزو نار ون ناوک ود ارادت حرف رب دکر دهنساتعمهورک هدیدنهنابزوردهنس انعم ۱

 | ندنتسوکهدننزو تسو هللوه واو :تسوکردیدآهبصقربهدنردنزامور دی ع نر ن دنعاونا یکدناوشو برطو ۱

 ردهنسانگم لک ی ش هاب نانو قم احو چتو تاور >هدننزو ناف وکنتسوکد وسا هندی وا

 هسول هنوکر ولوا هک ندکُش | لقنو كتجوک هدرورنآ نددرودرب ر نفوکورفسوک روس د همداصم هد ر

 هد هر هنسک نالوا یشد کس یرکدەدنز نت رعد ينوکر د هسک لامهلاق لت رک دور سس دز

 | ر دمار دد وهعمرپ هد ناسرافنشنرب هسو کود راک دند خب رفالاح دکر درعما لکش یخ جسد ندنلاکسا لمروزو د

 ی هسوکر ظنلا هند مشکی RET شود لس نوک وا هکر دول یس هست هج ورار دیا هد نسهر ءهامرد 1

 بول هژاملب فردمرارروهزاملبرپ هل ددو داش هنر طضا ن دنر اتر وو هان هیوا ارش دنو بورد هکشازپ ۱

 یراهجراب زودوراخآ اعاح هّس رزواهدرب یک UNTO رخت ن دنر شات لاک ك تراس هدلارآو

 رکا راردیا رل هبطعو ن سی ھر لعهب هسوک رلمدآ یرلودا ارغوا بوس رو ناضوب ترنج درون آ ۱

 س . رزوا كن هنسک لوا هل غلو اراش ی کو دکر واوروماسهرق دید وص هدنلا هسوارولوا ندا هع ا مورخ ات هنر

 هب ودخل عام کیدای اجت ج د هنتفو وا ندح اضر دیدادوهدول 7 |هدایرندنسد ین کیم و

 رولوا بها هایس یاب رج ع وربه ددنزو داتسوا هلم ات یاب داسوک رولوا دناعهنسو دنکیردقمب ىا د ندنواو ِ

 هللرهخواو .ش ET رار دیا لامعتساهدن د قع هونج هلا هفاضاهوومد ییسلکمرارشواراقلاب هس رزواهدقداقاریه وص |
 كع ۱ یول شرو دو قجشلاح ندمشوک ندیشوکر واک ل عاف ےہ او صا ءال عفو دزد شم ما ندندیشوک هدننزو شش سوم 72

 ردهنسامعم ی دنا مادواو دیدی او قند اشوکر دید عیار مول ندهسرافروشوردهنسانعم |

 رلع-اوب کز دانا اا یطتح مساهدزو دالّوف SWEAT شدو زمکد هکر دضدا یهو هدننزوباشود تاشوک, ۱

 نن تساسوک رازدقو !نالیوثروطلشاهنع و قور اکو کو رب د هات ماوعر دکو کی اود فورعم

 هدهغجص) رغآ هدوقد واو زوتلوا ر بعت مز شود هکر دهنسانعم مالتح اورد هتساتعم مونو وقروا هدحوم یاو

 ناش ناشوک.زدتغل هدرلندسراف یابو فاکه دنسانعممالتححاو هدانعموب ردهنسانعمناوحوهزانولزو كلابوروسد

 هدنزو ششو هالوهگواو ششوکر شٌشوک رد هتسانعم مدقمو دو یشلاچ هداب ردهغل اس ندندشوک هدنزو ناشوج ۱

 قسوم تم دید هبهحوحو ردهنسانعم رغصو تكحوک هدنزولشون هوم لس د شوک ردردصم لصاحندندنشوک 1 1

 شک زکشسؤك ر رد رصفهدن رع روش د كش وک جد هدرک رت کردنی رعم ولحس ن وكسور دب رعم رام

 ۷۳ .هشوک هنسانعم یاد ناشوکر درجا كش :وکهدنصار دنشاط قنخمو یناراو بوط هکر دهسانعم ||
 ردفالیک مہ کدر لخدم تحاص هدتزوراسوه ه راس HIE اوعفم مسا ندندمس E TEEN فک

 الا دلندن لعوب دنا لضاهدلودر رداوادتمو فراعتمهدنش نیمه هرابسوک | دلم

 هلمس و کرد مارو دعحو مولهدننزوفوص قوگرد هنسانعم کرج هدننزرغود ځوک جوک دتخلهدرل رسا

 وکواووخ وب هد يک ترار د مون هم : رمیکوژدنراکدند ش سوم اهر دک رتزلرب ددغه رغصر دعو ید اردشوهزو چشم

 نووکیج رواکی ام لمفوردردصم سا ندتفوک یا نوک "تفوکر و, دفوکهدهنغار طههلوحوروس داآ

 ردلوعقم ےہ ا ندنتفوک هدشزو هتحوس هتفوک زدن رانعم نکوذو قمرواو لک. یشابنآو قماجو قخْمهوط

 بواب ااو قلاو ندنآ روس دهد اک یرلکدید رتفوکر دهن رلانعم شاروو شاوادروخو یلتفرطو شاوکود

 ها ند هسک قچاو نادانور د دفرګ ةتف وکر تف ذوکرا ار دیا لوا ت یوروس ہرا ماعط وال شمارو رود ضهدوهداسصعب

 هدّسرو جوک هللوهحواو و نوکر رکود هنس رزواوالد ر اسو هبل کرد ه.مزواف ناتلواریبعت همد نابزب هتفوکر ولوا
 دوکصو رربد هننسفف شوقه دزو ناتسول نافوکر دم شم نخنوخ بکا ت زھر نک ەدنراغاطنامرک

 واو : لوک راربد ههلوح هماع ردهنسانعمهالح ەد زو هنا زوم ها هم نشو هوه واو هناشفوک ر دهنسانغم

 راویهانعم سد هلل اوه واوو ردهنسانعم توصلاعو داد )نندآزوز دهنسانعمسوقویاهدننزولودزلفورعم

 كن هبح زاد یکد ۳ روس د هرهدنکنوهشکسل ریس مس لوا 5 رون د سخه د ر عردهز فو ر عم کر ددعا لوزام 4

 زس اد اریساد تان وعان ساکن رغد واف زط ردة دقا ند هلن اعراتسآ هر و رن الدمار دا نوا یطاسزای رت : ق

 ا تنها هزوسوهزاس هدب رطتفو ۳ راز دیاری بعت ےابا مد نح الط صار اد م زی ررالماع هدع:بوکد دیرصتح 8.

 زدهنسانعمیدنک 0 AW e رو رخ > ۲: ردهنسانعملع ازاعا ات نهد کو تر ف نزودو سو او 3

 اچ رچ مورد هنس انعمرزاک روزا دزو زوسمهللوهجواونکوگد روناوا نام هدنسهداملاغت هلن اءاشنا



 ارضک نالوا هدن راک نا غاطیعب ردهنسانعمهوک ن مادا ES درک ردهنشانعف سدو زمکد هکر هکر دودا نو

 "اصلا ازاورون دهر ر هلوک كحوک ضعبلادنعو رون, دن الغا مو راک ترش زن هدننزوكت وخ لدوک

 وخ زوک ر وندهنسدرد نازووهنطهدننزو ززو هلا هجم لاذ رد تور ونلوا قالطاهدهرمغصلفط قتعمدوخ او

 هذشزو باشودناروگر دترابع وا قو رپ کر دعو ۵ درب رع هل واوخ رد هنسانعمی چاوت وە درو

 هدنلکشوص ندقارباهدیاتف :۲دکردهتسانعمنارس وهګاوصر 1 نکلیزلوا شماصوص هد باغ هکر ونت دهن هنسک لوا

 هد رعروس دهق ر ظ نانو اره عق ییربنز هناذعاهدننزو نم لک ندار هداروکر ر د جلاس لا هد دکر تر درب یار و> نند ر وک

 لاردا 2 ةريصملا دع لدروکروس د هعدر ها یزاعو با ةاتنم یاو مھم یاروواو مض تروکر رد لدعم

 هبکو هبا 7 ردیاوثانالس اندکو قلطم عن رد هنس انعم نمشي ماج هدننزویفش :وة یدروکر بد هو هنسکع بط ےہ کو
 لا هحوتعم یارو هلوهحواو : سروکر دهنسانعمیدروک نیدروک روید هدهنسهلوقم مملکوسالدو یک ك نہکو

 اېم نش نوکسو ءاررسک ت شروکردتغلا هد هناواو ص ردهنسانعم مرولرسو رار د هحاص دعخوحروش

 هنیکرتو تالق رعهنکوسرد نکن کد یرلقداس وایفولواقم وحل ٌكراقح ر کر دشا همتلح هتسد

 هدر رع رد هنسانعم نام هدر وفاتل اوم ےل نر اف فاک ف اکر وک وک ر زولوارذعتبلملهدیکه رتو هلددنکح نوک ور هوح

 تودوروق ینکروا رونید تادحهدس . رعردشوهق ولمح کو هم E حاونلع هللوهحو او روکروکر وتت .دحاعت

 هژنلوضرک وه زوک لوص هسباهدنغاصح >ورکا هک شو صرواح لانرھز هر کصتدکدارا |یعسهلاوص

 لس روسو یک هکر درع لوک ە اکر وکر لوا باباس جو هوم زوک خاتمی

 ۳9۹ د هدهلبا هبنسرابح هدنسهدامنولرخهدن رب 2و رار دورن هد بنر هة يور دونر ەد رب رءرد:ءو اش

 ا شوق اک ود ید ات لام کرج تساهم رواج درا شیوا دایاحرمش هد هل توا قرت [ ۱ یهاکروکراضع»یدنلوا

 دن تاتوتاف هر هو ط هکر دةزاخ اعا حمروکر ونلوارعمعت كبتسوکهکردناصصزسزوکش ومروکر دنا یرلکدید

 تب وص لبس کر د هتسزلواهدننزوهرونهروک ردصع نیس فر دق كم ازو ط کم ارگ ك: ییعن مت روک راردنا
 زربدهروکیخدهدیکر روش دهدهنغحوا ندعمژ هنغحوا ی رومدو هلوا ش )اف ی ةد ر وصەدنراروةخ اعا نور

 شمالن ودوصزو ھو هباونا شماقلوا لسغهدیدنه نابزو هباواو خفر در وک یجرونلواقالطا ی هبصقور مشهد رعو
 هصح شد ناسراو ء ءکح ییعوج مود یکلرا ردیدآهصح رب ندنب هک لواسر افهللو هڅو اوو زار دهغدر

 ادا لو ىد دارك ف رولاش ةروک ۽ بارادةروک ۳ رخ طساٌروک «ریشدراٌروک ۱ راد دادار انتعاو ضر

 غار لزاوخو هتسجورد هنسانعماعو كاروکه سر د صم یان هدنزو یرو یروک یدنلواناس هدنسهدامکه تنرارید
 رعت یجشوقو یدنقلاجر اقمج دهارلقفوا هدقدنلزوملق یادخورتب هدنراارا یادغدردهبجو ردوخ هکردهسانعم
 وکر ووا باک ندکفو نووسلواندنلع+لرکو ن دکر زکر ون در ر هدرا یضمو ش 8 اکو وله دننزوز زورزوکر ونلوا

 ردهقرا رونىقو یعمکردهنسانهزوکهباواو توکسوردیماهورم یرلکدند یاهو با لتس اخیا زو واورسک

 ادشوپ هلبسراخ یاز دژوکر دنا یرلکدند شذ شکه دیکر تو هر زکه درب رع هکر دزی تشک ءاددنتغلدنزاودنزە ر دنزو

 دین لاو کسر ءا روکس ور زو د هنا »هد نرو فاتلوم هل نر اف فاکی اکر وکر ذ یس ا هاشداترب

 ا هللوهخواواتریرو ری روکردراهناذند نالوا هد نجما یی اتو د ناک کر د یتسبرم دیک دننزو شوناضون لذا لونا وک

 راردنا لاخدا هدننع هیودا رولوالصاح )صاح ندک تاکید یرلکد ید هک شر دیا خصیراک دید تورزنعو تورناهدننزو

 ۱ هدننزورزویرروکرد هشس انعمدزوکهدزوک رد یخ دنادو هح هرود نه غص رتب هدنلابحب زارشةراکنابشموقمتابن

 ى هماصخو هلاصتهدس رعرددلبنسنالزا حاتشهکلوکو ود ن درب بولافوریک ه هرکصندک د لوکود ن مر هکرونن دکن

 ۱ هبا هجم ن نیش نوکسواز ےن ذ تشروکر رد اعم لنردوبکو كوك هکردهنانعم رزوک موق ره هرر روک رو د|

Eبالاو هاو لوک هدنزویزور یزوک یر روک رو: وسد رفاهدس رعرو+ دکشاربقضامت هدنزوهزوم هل سر اغیار هر  

 یش ا ناو یءاچو قسط هل ازوز هبا لو هو او س و کرو در هد رعردرب ید دروط ن زانا :اوصهکرد هنساذعم

 ولاطورونلاچ هدر الآلتعوهدر اکنون دلو اط لوس رب یکن وکرو مثمورارب د همد ص هد رع لاک دنا ان مک

 خیرطین وبا فر دیعسا نوو (عونروردرومشم هلکعدناس هک دمت دیو ناز درانده اتم کرو فصو

 لواط مود ص یریردزا یلفلسوک هدانعم یکی راز ORES ید كنواربز ردهباشمهتولوا

 هبجست هژلتسانم فصو هرص هک دنسانعم نوواوش | یسرنو یدتلوا قالط السهقالع نا

 تزاشاوایاوروشډ هدا رهشوک نالوا نون ناسور کیک نلنسهلوقم هیودوتاولا قلطمو یدلوا

 ےس 7 ۰ : لا
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neی  

 1 ییازو د قارطمەد رع هکر د یسکح یرومدهدنزونزوس هل سر اف یاب نوک هنسادعمرس یرف یاب

 راو هوکر دلفاش هدهتشکبآ نت ور رد هنیزکرووانوزوا ینسقرب وارد تراک ارولوا عدم یر رولوا مىق

 هبا سوس هدکتهرف ضعب تاو: رردنالواش هلغلوا نی رمشردت امترب ۱ راویسانعم شد لا هدحومیابژ ۷/۳
 كالد دکرذ هتسانعم مش ۳ هنسانعهیآ یوم یسهغلاطوص ۲ ردناب  یراکدید ناععوناس هکر ردرسقم

 4 رام ست ەرلەر مو كضهو هرات وار الج ها لا کیا تووطهننلا قلوف ردلط كحوکرار دنا رتنعت

 کی للا لدو نواه روند قدمهدس ۳ ناو دفاف قلطم ه ررراقبح عا ندر غوب هلکن [دکردقبا

 اس کیر اوازون و توسلوا هشیش رک نا عضو ال تماوت لک کرد ما تل سر اف یاب وک

 ۲ 1 ری د هدهعکج كحوک رد هنسانعم قار N کس ابا هجم یازو هناتص ی ابوهدحوم یانو هلو معزاو ۱

 8 .هغکو زارت ندنتوارمصح انو ندنغاربد امرخ هکروّس د هف هرظلواهدننزوندوج هل اوهخواو نم وگروایقاو یک
 هناا هدنک یو لازم هدن رجلا شا شو هدنکاكت 1قابوبح شاوکود هدر هنانغا: بوروا یک

 ریسعت الا كند زو د هدهشاطهقفو نالصا نوح واو ا هحع رغآ هحاغا نانلوارمعتقوا هد ناشغ ابورازید لیبنز

 نابز نزاو وام سه راف اک ما روت الخ قامت سای نا اننمیانو لونوجوآو توك ر ونلوا

 قا روصو وسراح لا یعدرد هنس انعم هد ىش والا“ هح س وکە دزور ادو م هلل وهحواو رات دون هک ید نی انوا دیده

 |یزونو كيک یزونیو نیلکتتیمهقراردر نامه دیا یک کن غص انهانوک ٠ ادا وک هلواكنروایرزوا ذك یراشادهلخخو
 اب توک چابات وکر ولوا هصق ن دنرافابایرالاا ذه عمرو نلوا قالطا یخد هناشوطوراربد یخ د یاب هو کرو لوا لاتجښ یک

 هدر یرجو لسصوروس دهر هنسک لفاعناملوا ش دن اتسهاع زظ رظنهانوکر وس, دهدهمدآروطو و هضقوردهنشانعم

 نازک مشنزو اتو توک ههنمانوم نوک جور شد اچ زنم رو کتروط دیدن هو :لواقالطا

 هعلق ظفاحص.هدننرو لاعول لاووک لرد هفدمهدرب ہن رع روس .د نند رزاک ك توکرذ یندوطیم رس اکردهنسانعم

 اهو کر اريد ردیدنه یتتغللاولوکویش ارا ضعب رده انع هعاقژدودسراف یدواروئازانعترذزددکردهتساتعم

 هصد ی۶د ردهنسادعم دقهنوک هللاهدحومیاب اب هتوکر دهنشانعمهحا هانوک هجا هیوکر دهتسانعنم اهانوک

 س راف تردقحا یراد ولو یل رکن لزق دهد هر حر ندر از نح هکر لوق !وعمر ونک هتسانوم اتم ودق لانوریزلیول

 نوروتک زینع رانو راووشانب هەر زج لوا ںواک هل ینکیلناکر زابزغلوامهف یرلناسلاعطق ردراو هفئاطر هدنرادقم |
 دنزابودنز هدننزواندسوت اتوکد وغ یدداوا موقز هل ول هد هرب حر ځد هدراکنزر عو رار دیا هلدایم هل ارو مد

 لوح واو چ وکر دهنسانعملوحا او یاسهدنزو ح وع .حوکروس د لغد هد رعرد هسانعمرتساورطاف هدذدنغأ

 ندر زب ۳ ردیذآ یولرب ن دن هفد : اطرح وکر و ۲ ردهتسانعملوحاویماش ٩ زاویسانعمیدیه)سراف جو

 ۳ ا ه رۆن دهشوهاب ۽ رداوادتمیند هد کر ت روالواز بغت ك حوکو ل -وک کر دهنسانعملقن هر رخآ

 هدنفلمرا اتش هلاکت ۷ رد هنس انعم یارح و دو دی یجسکلوب <ردترابع نذلابعودالواردتن له اکر د یتا نوم

 رونلواقالطا هد هن رات ۲ رایمارسو نزهرو ردهنسانعمكج وکه دننقع تل ربی رب چوکی چوک ر دیدآ تیالورب
 نامرکو ردندناسقعام اح ولدوج وکرولواهب ک ندکت ازا ارفو ىج اعوردهنسانعم كچ .|لقنو جوک ن د ندا ی

 هداروا تولوا ن ۰ کم هدرلعاطنالواهدنفارطا نامزکب واکن دزا ب رت یرالصار دیدآ [ترشعربن کیم دنراغاط

 رددهداط رب روه شم هلک لیتو بوازاامد كةسو لاتو نخ یرل هد هشمه رابدایا داتا قالشقو قالباي

 نرم هناحو لتف ىتب رب یرتدرفاوانش او یشادرف شاد راز اصاد هر یرب یروطاسهدننحت یراق دلو ناک کر اوشا

 نامرکه با ناهفصا جوابو وک ضعیلادنعو ردد هح ودم راوطا هدنرادنع کتابو راز !تالابن ندنراغو ېت

 ردع کرده اتن زو هدل ودرب ورد هلو هاو قاقوصر اط هل راف مج هحوکح ه> و کح ردعشضومزب هددت :

 ردهناک ندکعشودهتد رغ ندا هح وک ردر دکرب یادیخدول رطخ هحوکر دهاک نداشدهلنتس ناتساب# سان هحوک ۱

 زاس رانی تنارصصو راد ایصو رانا ددکروش د هکنل هکلوکو هناخ رصتخم لوادلا هج یانز هلو هشواو خوک ||
 رونلوا رببعت یلهعوق ررب دهتواریصح ورود هده هطوازسهرککنو زسهحابو راردبام ارآ هدنحشابوناح ند لغو |

 درود هب هنس الفال مرو دهرازغش وقهدرحن ویدیو هدایای لو حک هدجنحهشو ۱

 همقلاسلحوکنانلوارببعت هب فنهدنزو لحو ک خوک ر رد تساهداتفا نوک ج نالف ردهدرب كح هند یدنشود ||
 هر هرنکز ردهنسانعمء نرو قم ناف هتزو ھر لاومعوآودوکروش دیلصخهدس رع زلوالصتمهدوقنعهکروش دا

 هدننرویاسود بنادوکر دیلب اةمقنغ اطردهنسانعمع وگو شکر نوح ایل وت تووق نمک ارلرکودهب الزت کروم روس د
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 ۱ ۷ اا ۰.

 | لوا هباواو مف نوکر دندنحا اوحماعطر دور عم کرو د هرو هرقهدنزو مدره وکر رد توارص و قل هغود |
 | ردهدن رفسوط« هاکتیعچول E ۲هدنرانوک اروشاعهکرون دههاکب عج

 ۱ هدنوکر دنوالر وج هکر دزن وش عمان توکسوواورمسک ج خوک ر دهنسانعم ثودحو قلواهدس رع ازار ن فک

 | هدهزوب اردو هبو او ماورا رکج ناص هلکنآ بو کو ط هدنز ر ط خآهکرسندنتوارمضحردفر ظرب یک اوج >هدننروهدنور

 ةشوکو قجو هدنزوزرب وم هلل وه یاب ر وکر دهنسانعم EDET AONE د

 هبا لیکر ط عدورو لواری عت لبو ار دغر طنا هوا هلغ هکردهنسانعم لک دننزوزم# هل سر اف یازرب وکر وک ردهنسانعم

 | هدنرزو ناسا ر نسا TT درورعرددم زعرور ويم یراکدید خار وکار ک فا راب دارم سقت

 قاتن ۳ ,دهدفنفرط یا لدعوة مورو .ده هل شلوکو ود هدننزر هت هب هتسب وک ردهنسانعم كکود ن مرخ

 هدننزو شیشحت شی وکر دهشنانعم نتسب وک ندیتسو وکردیفصهتسذوک ارهاظمدانعمو کلر وناواربعت |
 یاب لد وکر د هنسانعم شب وکه شي وکرونلوارببعت قصوصو كاوکه دکر ترون دهفرظ جم وقناربآودرغوا
 کیم لک اکءدننزوداب وط هلو هم یاب هن وک هنسانعم هوا نوک کم ب دابا دننزو لب :وط هلو

 تلا كنورقهدنزوهداتفهداوکردهدنرک دهروسکم فاک یا بابردنر اکدید م الاحردج اصنالواهدنسهمن لشاب

 هلدسر اف یاز هرا راو کر رار د ەدەتسەكواوبقو رتود هسرزوا كن کوا کل ورود اوز کتی

 هدب رعردهونمیرلکدند اهو ب آ هل سر اف یازوواونوکس روک ر دکنکد كىيەرۈس لب اوزوکوا هکر دهردنکوا

 جارفیدهدرکرترارب د حارة هد ہا رع هکر ون دهوب قاروج زم تز اوز س وص هډ رور ل دهللووحج یاب رب ب ر وکر ون درورعز
 دذ صںوناصا تدر و هغه دم کرو روس دهدهنسم ر لواورو نواری يعت لاس خلاك دهنسا نعم بارسور داوا دم ی

 نانزرشو رولوارا اوشدر وعو روصر واو ب رود ر روغي واهلغلوا ۍسو یر و ورو هجر وه هل ناوبحو ناسنا

 رد هرانعم لوا یدو ناب تک نامت نو یک ونک میت یک نیس وک ودنالنیرا لانو هکرد هنسانعم
 کلوب كل شداو ولوا عد ردهنسانعم هحطع هداحو مارهاش هدّنزو وس وک رد ہدنرک دم م وعم فاک ثلا باب

 تراک دش هدماهةتسا عتومورون د هج وه رتخصتادا هعاوصو هلو راط رونلوارمسعت ون ناور تخت
 راربشو دوم دهتسهفکمزواهدننزور اوس راوک ولو ا ربعت با یدنک مدنتویرلواهصنو ی هدیکرت کر و مت س اوت

 کرم هدنرو نولامه :نوراوک لۇت .دهحاعانالتوف هتک راو دهد نرو ارا اراوکر دیدا هصحر ندن افاصم

 یستصوفرحو نکس وناوقو یسدو كلوحو قنح روس دهنرظلومعم ندقاربط لار خش :هراوکر ون دهنعلع

 ساطخنباو کد رعهاقزا و رواوازیمتنارفو کون دهب هطظروع تشرب ےن باو چم ی یار هزا هزاوک رد هنسانعم

 چپ آوگر دهان لپسواعال ود ەد دوو مدافمهعسآو کر دهن رلانعمهدعاقوز ار طو تدابو هنوکو وکو ع وو تمصهدزو

 تاوپسو یلد الو ردهنسانعم لپسو یالود هل تک یاتمونسسنک هجساو کرد هنسانعم مودم سا وک

 رو دهنسانعم دا سلوک ید ق ایک یک وک هد سا اوک هناهیچمنیش ساوک نشود رولک هنتنانعم

 ندیاطخ یاب هللا لاوک یاوک رلرزوس هن رار و رادزاف کرد هل زد خع لاوک ر دردصم مما ند ندیلاو ک٣ :لاوک

 ای ییا یاواعووشسو دونك او ودهننانعم هب تاستک او بسکو و عرق نديلا,  ندیلاوک رد کیم

 ہہ .رعردتاہ نانلوار بعت یت امص هکمو ترم آ کمیل دو واو نوکیم هزهه ص مدو د مووکر دوق مم ا ندڼدیلاوک

 قعشفوط هل ارور هدر نوح نوکر هدولالرت یو رک زد شوت APE در دا

 ری صج یدربزاوا ی نسوز فو خراص کر وش فیر پتر روم دوم دطهد» رع ندهنسانعملک ى ثان ناو

 توک زولوا هدنزرط قروهغرق هکر ون د هتل  رومد یراق دنالوة لیف لرانانلیفو رونلشا هدنزافرطناتسد رع هک

 هرابوک ارد یخ د هرصح نلافرردب ر انغمو دهد در ابو دنززدهنسانعم ل و عاط هدنزژ بو ط رژ سر اف یاب

 علیا هند وقت موزیک درول امور لاب لا وک رون ده هلکرتتو هنس روسراوطهدنزو «رابوح دا بیز اف یا
 لفوذهلبا هدحومیان لب لناوکر دنا زرابم رب ندنساب رقاسور هاشدانوردهنسانمم ظرلغ ددج نوع نلافوردسل آ

 روس دناوق-ایف رعمناوک اهدس رعردسا لح ی راک ددیر وکنودقو یزوکر غص ندد هیداءاب هدو

 کروند هحاص نالواهد هت هلا هدح وم یاب لب وک هنسانعم تخردز اهب کچ جاغاقلطم هلیسرافیاب لب وک

 ر له کسری هثیزابداربا ۱ اوى ماتجم ىل لس غیاب ب وک رار دیابت محرپمدن انوي
 کک حافا ۳ نات نانی ینحرقوص ۲ ودیا نرو شدغهدنح ابو رود هدنرانوکكانشو هدنساع وط
 ٦ روشاواربعآ مجرب هکردحناصنالوا هدنسهبت شاد ه رود هب کدر ذو هدیاکر ومد ۽ هنس اتم جردرا 2
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E)یتیدیاب لا را هکردهنسانعم رومز هناخو رلرشاط هومر اسو مروا نوااجهراوطرب یسکی اکر ون  

 هاش کد االغ مرو رولوا ادم , هداوه یرهصکزا ی بد هر اخس لواو رولا ریمعت خوکحرد صر نا

 نودهو نام نت وون اشک اف اواو نادەراوكروتلواربعت نامطروکو سنسرولوآ شام د هذ هو دراج تراعو ۶
 یزاعو وراطیرع ۶ هدزوژانزاوک رد ناب و هدنک تو جا سس رعرو در هننسک دیا زیر زازا وا

 رسو ها هروح راضع»یفول رونلوارممحتقمناب هدمکر ت راروٌال و5 لفالغا غار رشاطرارفاسمر دقدرپ یهدرت هصو |

 ردهنسانعم شنزرسو نعطوهقاف هشا لس رافیاز ژاوکر ودلوارپ بعت هقب وطرو د هنغامو+ ناب وضوراپ لا

 ام

 ےس
a ۰ 

 رد هنسانعم شنزرسو نعطو ها هاب هل سر اف یاز هزاوکر دفدا مم هدلر ایا تعم هل دو نم زاوکه دزو هز الم هزاوک

 نان تح ےئورو ده دنسک نالوا هرزوا هبداطو O ل هاءادو رولک هنسانعم هفطلو غالوهر ڪو

 هدهلاواو دی دشتروثلواربعتنادفر هکر ون دهر هطروء تشر ےتورو لواری عت ش يس یرابات هکردهنسانعم ماعطو

 ندندملا وک ددننزو لاوزن لاوک لدروټک نادل [عون یلاكنزورمب هکر دعضومرب هدشنزورمشام ط رمساوک ر دتغل
 هد رع رکن نکس یراکدیدتکو وشو یک هغوو نکس قآ هک روا دن اهدنزو تما اوس فلا فااوکر درد ضم مسا |

 بوروب سو یو تاعور لهو ردهنسانعم ناستکا | او یسکو ی غاز هد نزو ن د لاک ت ندملاوکر رو داضت هکوش

 رو د هتک [یاتووشنو یللابقا ر دلوعغ» سما ندندییلاو ك هدننززهدوا ارط هدیلاوکر واکه نسانعمقلو او

 چ لعضلهراف یاب لرو کردی ر ومشمهدنزو هلصوح هلا هدح وم یان هب وکر هب وکر د هتسانعم یستکمو شانازقو

 ماج ەد رعروت .د هنشوقننجرکو که دنزورتوکر توت رد هسا تعم دان ی رس هلاواو خف توکی دنلوا فتو لغلوا

 واوخف خوکروشا د هنس ابل كنحناناواربسعتهبجور د صول تأت ابنوراحشا هکر د هنس انعم خعص هاوار حف حوکرلرند

 لاواو ضد و کرو. دهل هخ هدس رعزلوا لصتمهدوقنع کروم د همشلاس غوا نانلاربعت برف لا ه چه یاش نوکسو
 ET HEE ند ی هردنک  وق مهدننزو هز بسم هردوکر دکنر نامو لوک هکر دفع دو ہک

 هنسانعمربک هناواو خفر وکر ون دهدەركرا شلاق ندل اعا لع شلول یڈ اورا د هب هنسک ی جاوے ھو لاردا یو

 تعارزرلغلوا قمر قدرابو ی ره ول ی ر مودو یرکو ل یرکا کر ر روس د هننمز لواهلاواو نوکسور دنا" یراکد ید هرکه کر هکرد

 ملاس ما هد رد اوون دو هدننشش وص ندقارا هدیاتف [رکردهنسانعمنآ ارسو همازا یہا اف هت ارحو

 بول ورح هلا «جمیازوءارن وکسوواو خفزروک وکر ارد هکر ابر رو ۳ هنیشا هریک هل امدح ومیاوواو خابر وک رو 0

 شراورب یرعو لث امه یراصو یعرف : یو دد رنو یلتدحوهدنک رب یرللادردیرع یاش بولرخ ندنعو فاش سو

 رد هتسانعمزروکه دزو هزربت هزر وکر دو یراکد ید سهل هکوشه دن رعرارید ی دتوبش اکا ور ولوار ةصاندن آور دق

 زرو کت هلارنوکسو واو خفر وکر دهنسانعم ےک اولو مرویق نالوا هدایت اسوهدح اصه درو سرم سروک

 و ون و رفکوردیدآ عضو هرب هدب رة نحره هدنارباور دیر > یاش نور کرد اس

 هروک ی دنلوا رک ذدکر ردهتسانعمابروک اوروک زرد نرخ هد رعرو_ دهد  رگژردعویاشلرص#یر دید

 فوصل سو هواش او یمهبش صنعت ابو ونک روز وس لی د هنسمز لواهدننزو رود

 راربد یرشهننش>و رارید لظنح هدر رعرو دهنزول راف لهحواهدنزوتسرن PG بالبس

 هدترو اغعوغ اکو کر وند د رج رج هد ر ء ردر)۶ یراکدیدہلقب هک رت ردالقام ےس ا: س نوکسوواو رک سوک

 ا.د سه اکو کرو د رگهدس ہ رع رد مسارب ندنرلاعما یاوردهتسانعمعازنوهدر هومش اتو ناھن هکردرفدا رعو

 رولک ن دنس ةر رس شر ردو زما عال سوماش بو کححردهنسانعم تکوکوزدلبهدنتخادنزابودیزهدننزو

 هداعدو حطردهاریطز قاری هاشم راکدید لود نروارولو| یسمال ثا یکب کوکر وس دسوماشنطهدس و

 ذو ردهنسانعم ییعحو قوا بازو شوک ۱ نتوتگوکدلندخب هدنعفدناروفاج موجو بب رق هم وخ نط

 ژررک بوط لقیصمرب نددالوردح اغا نوزوارب یرک |یوا هد ناکشناکو ح هد زو هب دد هنکو کر دتفلهددلاواو

 | ندارد یزب رولوا هنوک یکدا وردن ق تاراد ےع NOSE هدننطالس اکر رات ره راک

 هد رغو ردهنسادعم یی دآت یعجسو ترفکو هماغورولوا یک یس همش كب رد یشاب لب وطلرایدیس روردهرزوا

 ترم دنزو لک لوک لوک یدنلوا تو لقاوارو پشم اش هدننزولموخ هلو هلکوک ردهنسانعمناشخو دویع ازدلیو

 اکی کس | یاثراربک ناشکبلح ضعدو یرلارذغکرب ,اسعو ی راک لورود هکر دیکر وک ن ویق لوسیرب راو یناتهما

 ۳9 ییکمااعطق هکروش دهن لوا عاارردیدآ هیصقرپ هدنتن الو سراف ثاانرونبد هنسهلوقم مجاجو سالبو

 هکر دهاک یراکد ی مسن ریصحو ردیدآ عاطرب هدنزونادمه نالوک هلوا حانحهغمروا یيکنزواراب رهدک نوش
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وردم زغمزدنق ردتتسدوک ان درشچ زدرعسا رهشنالوا نود رف ت
 ا ازد نوک هللادرتسک

 الاطر د دسا ن نو درذ رددعما رهش رهددنهز ناروا ور تب هدهنس 4 و ةَ ی از مسو كشوكل مو یكساو هنسانعما

 یدئلوا ناس هدنسهدامردنانشالب وحو هکر دنول ردآ مساس فو لاد )هتک ر د رش یراکدیددنکس

 شغلجالعسهدنزو شش رس 7 شدنک زردی نابن هباوراد یھب قیر دزد والا نشر ت اد رهمزپ اتنکل

 مود صورار دیا هلو ودر وزن روک 1 اروس دهد هغو خن یراکد ی ارمسعت ف مدراحالحورو دهنسهلوکقوء

 شزکدنک روش دهد کما و |شع رو طو یسدنرفكعا هدنزو لدرا دکار :رعم سداد ردهتسانعمسدتک

 شکرنو شهلپ وطهبارازب هللاد مض کرک ی وام یون نالدنک رو دهمدآز ءاص

 ىنا ربط هکر دذ ر ظنانلو ارتتعت ن ول ر صون اود هدشنزووکرب ودنک رد هنسشانعم مضنمو ع وچو فاول

 هدنزو هلاسدرح دکر دا فاتح تنهام پس :لوضورورا 5نو نیا بو امدتلکش

 ید هلنرکز رب دهد هناوخ تزراع ظتمدنو یر مادناو نواسا فو نسقشق انورونب دور هسکدنا الاتو دنوتو نامند

 رد هاتم لودنک هلودنکرذمس .عمیودنکر د هنسانعمودنک لوک دمانشدقاداهد رب تادناوارنم ورد

 ردوراد یرلکدندیاخزدنف کد قد هدانزو رتسدس د لح ااو رتس دو دنک راد هتننانعملافسویسصو

 هح اعان نم اف یراکد ا رمنعت ق قرغت لرم اصقهدننزوهشد هدنک رد زعم نانو رس دہ دحر درس ةدضخن یاس

 نکن امرتدورارر کپ یتغاناقاستوطهکز ون د ەچ اغا نانلوارنعتقرعوطوروت و دەدەجاغانىلاقوئراامو ورود
 نونو رنک بک لبزامتعا دهدرارص انعرولوا هب اک ن دانند دش راه ةدنک رارید ەدە اناس لوعوةتسدرا

 هدکشتآ الا انش ىا تو نیش نوکسو نوفرنسک تشنک زولوا خش تشنکوردهنسانعم ل عو لعفورادرک اعم

 فرع تاولصهدنرلب رونلواریعت هرواه هکر ون دەدەس دعم دوړو رده اک ت داہع سوکر ونس دهر هاست و

 لاغر د هک ناخن ننک EEK رولک هنسانعملعو لعفورادرکو ردهن هانعمرزانخ طد مور لری دات واص
 هلکسارپ هل سر اف فاکو نون نوکس تنکردهنسانعملمروک ع ینامح !ءاضتفالا بّسح هد زو لات هبا هم نيغ

 زاک ن ڪڪ ر دير نالوا لصتمهغادب هکرون د هند ان قلاب ارو اد تیا لکیهلایوتو زیذآ

 زدرابخلد فْصرب یکه ناکنجچ هل سراف فاک مضونون نوک و کیک ار هیت اهم :کنانلوارک دهد هح وتم

 هکر وک یزون و لوابولک هت هر .ارلکرا نک اکدو توس رولرا کروکنونغو هوروس ولرربهدن رالارد لرو ول رز ونک

 نیرلداحم ندنرللد هسرونلوارمخ ات نر نرک !رلرشود هرم .دیقیراعفد نامهز ارزو ظاد صهر زکر شحومه3-دروا

 هرکتکو رددنسانعممولوش ون ادورارندیخدش مک هن اشو خاشهرانوراردناح ور نوروانن زاد د :ک ید نک ب روکح

 یرلکدندتفح نالوا هدنراراک ناواوقاطو رولواهرزواراود لاعو هرروا یراذد هعلع ردهفرش هکردهنساذعم

 رود دان حاطشوایحو بدایلو وزمن اتواو زوق ا وک تکی ءهزو یورسو هنس هرکنکج او هن هدقبح |
 ضعد توریجور د س هم سه تورج تداونهدخورعقذ رط اب رک رکتک ردهنسانعمنادفەزات شوشتن کیو

 طح خزرب دکن طسوااع هدندنع ننرثک اوردهبهلا تافصوءاسالاع ییعب ردتمظع ملاع هدنادنع هفوصتم

 یراندب زاودوهعلد هصاحو زو د هزي لسکو هجزد هنر دو هقبط هقط كششره ل اک مہ 9 هرکنک دنا سما

 کمیک س هنس انعم هلب ارد رضاع یه as هنسانعمهلبا ردرضاحیهان کا کمک هکر در هفرشنالوا هرزوآ

 نیمهدنا حجزت نتف رظدحا بولوا ددرتمهدهارب ازا چورو ناپ وسه درب ماقم هکرولر كعد هليق ل يقو هليا هلا
 ردهنسانعمدءزو یستلروک ل وکه دزور وضح ونک روښلوایالطا هد هتاذ یخ اص یوم اورو دهن هنس ک
 یدعشردنهفحنودک اهدنرو نونح نونک ر زید جول هد رعروس دهغو شەلچال ها به یاز هزونک

 صوصح هطالسهذعارد همسه هکر د موس لا نا اسهدالضعلادومهدنزو هنع هل امان ای لالا فو

 5اس کاب او اکیا سازز نضا لما عجیدکر دد | رمو هد زود نکا ةاذثم یان تنک ىدلوا عیاشهدهیسعت

 ماو اعمل اوا هلوا رد صم هاما دوخابو نا با هکر د هنس انعم مسا زاهد : رعنا تفو نون نوکسوردادبندلاد ات

 تیم ات لار یه مک یکی ده صحن اد هات ما مته رک یکمودلک

IEEلوا بان رر چشم جات تغلتردیللازو کر اهدنابحوا کر دهد نعرف رعفاک لصتمهواو نام یب  

 نا دهی هغ نوزوا لواهدنزوارش ءاوگند ردهنشانع ملر زو :کزو لتاعهدنزوو وکر دهدنرک دهحوتعمفاک

 ارارند هباحت نالوا دععنم هداوه یرآھکر زاو رو دهلخود هدس رعرل رم اط هودم نود اکو هزاوطرب ییسکنآ

 مزواهدنزو هرازشهراوک دنلوا فوت زلفلو اروم هلعض هدننزواراصن اراوک ر لزب دهد هر هبسنانلوارمسعت هصاریو

ATs. 

4 iti 



1 
5 
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 نینمز اک د هننسانعم یکی دحر سو رخن :ظفاحو نازیغو رده رانعم د یاب وصو هدوژو طداضو لاو هلنسراف ۱

 نکش لواو ولر «دمروازهدب رعردهنسانعسهشوکویتح ولوج نون لوکس مک روشاوارنعت لک کون ددزوراقو ۱

 کن لواذ رنو تامل كاش جسر هطنواتوشو دهن رزوایروقشت اهدنو رد یر هکرون و دهد !لواو |[

 تو نوکتە ی ولو اهدرل هنسذ یم هل وقهدعاکو دعقدو ےہ اکو هدنس هلن هکر دنحو |

 اد کت ارد ودم یدک ترم 2 هرکه یب اسکیت یعرب ووز هکشانالوا روا زاعو ابوهدنمل انتا 1

 انادوف و لرفو ےک ۲ ردهنسانعمرداوریلد ۱ ودراو ینانعم شد هللا دو نود نو کس رنک دنیا زا »

 ردا ملل دنکررد و یو راد تخل هد سز اف فاکو زد هننساتعملس ات 7 او همصخ,ه اودیناقم عطاعدنیکسک

 ]ارد هنسانعم اد کک هدنروا رک ابنخوکا ادنک ندهنناشغملضافو فو تو و رکود تناتعمنا اولې وروالدو ا |

 رلضعدر و دهدهنا او فای اینا هوم زین تقوا دز و هنسکد زار هونیوقودنس وتو ىر المال لاو کز |

 :غووبشادو کس عر سو یدننلوازک خدکود هشس انعم رک ادننکب اواو روادنک یدانناتداورهشمانعمدومرازستذلویربا

 رالت دمع وار هک طض م ضعملاد نع و رد خف و رع هکرذ یکتا صم نه مص ون و ٿل وندا :واکهنح اعم ۱

 یک نکل نواوا هبیشهنح اع قشر دوعتربردنک هدلوهرب ور دنراکددیدتالنوکق او تالنووکهدمکر رار د نادر دنک |

 رکنکه رکنک ر دندنعو زاس یراکدلنارببعنادیقلسهرفکیسوو راررد خد یرکنک اک او رارالخ بودی تصذ
 O چرا نو هوپ نهتم انعم ونک نانلوارک نیو هخ و تنخوا نورو رنک رد هنس زن

 هدرب عروس دهغوع شش نهج لحن لبا هپعم یازخف هزونک ردهنسانعم كع ل رخو كنرو هسنسدو لدو قعادلا

 هموعشم فاک ثلا ناب زد ڈاک داع س وغو یراص) یز هکردهنسانعهربکد عش لتس خف می هتدنکرارید جا ولج

 ر نمر وزو د نمرادلوس ءردهنسانعم نیمرورب دل لا کرد هشسانعم دعقموربددکر دف نوک نکر دهدنزکذ

 رولوا لتدلو زاهد اغ وک ااا اۋە دنلکشتانع هدننزوراجد لاک ید دۈچ نزا کیده تاتا

 مد هونمر دعا ی رک لرهوسلو ارد هدناد ره رخ ع ن نکل راد رد هدیدنهو ردس هدم رع رد راکه دناتس دده

 تذاکر دسر دزاو یخ دیوار لر ولو رر دی سارک ی زع هد مک رت ردفوح, زاها زن ةن ات ررر دیم

 فکر نو نوکسوا ر تق تنراک رک یھ ید راک ها دید شتوودب رع كن | هونشیزاکدد یسامرن نوزبارطرلرد

 لکوکژ لو هک هتسانعم لس , مرکی دروق كى | هدننزوغارمم عاکردهنسانعم رچ2 لاو نازو زسا

 فرطو راو جواونوسلوا ین روال ن وشاوا لت تل او مشیریارد هنسانعم طرحو لدور ولوا رییعت

 قالتواو ردهنسانعم قاتحونامرو اوزونلوارمبعت نیاکر ذهنم انعمسو دو یاو اندرا مادم ماکردهتشانعم
 ما زدد آرش هد رک ناشاک با ەد ومىاتو نون نروکسبنک تنك ردتغل هد هلا دد شتر واکه ن ساتعم ع ځو

 هد زون درک ندیینکزدق رګ نادنونر اینها ره اظزار د یش ورال هش هش دکر ون .دهزانخ غور نور دفر اعتمهلکعد

 ودرانخ خون ءدننزو هدینک ها هک یاز دز یک ر ده شیلا نعم ی وای "1ویمارب  یرهول ی ر ةوو ىلا وع اوانرب

 هنو اع ماخ ضعبلا دنعو زارا ی ;iv 5 یواتفک هللوش رولوا هداک جد یکناهزج:ههدقدلوت نا رولوا ذیل کیا ما

 نیر حاد زعروخ دهد ەر هتسک وننتورولو هدر نت یسهلوقم سالبو ماکو هدنند,كناسفاهکرونی د هغشرولو

 مدوص هدنزو رانبشر راک یک الیکو مورطوا رب دهدهعضوم نانو هدنلکشهناح هدنسهز رنزوروش د

 لاڪکو هراخک روش دهدهیهضو قىد لرله ناد رب /اسوردرکعو لقت نالقهدشدهر کصندقدنآیغانذکر د یس هلصوف

 كدا ضعب هکردرل هک هایم هطقن هطقت هدننزوآ ناکصخ» هللاد خخ 3 دیک ر ذهنسانعم موق راعنک هلاکو
 رد غم نازل نام وارمسحت تور رب او رد هنسانعم لاخر كیورار دیرببعت تیغجو سیسهدیکرتراوا ضراعهدسهرشپ

 هلحح تکه دخ یدنلزا نا هدنبمدامو هزدانارب دیجد» رر اوزار دنا لاخ دا هد دنع بو دارو دتؤرزنء هد رع

 لر رب د هذ طه د عروس دهن هنسنا نت و طوفور دان زن ونک نڪکرذتغل دلو مضو خورد هنساتعمل دخ

 روت د هعااو هلا شل زو یراق مر هص اجرو د هن هنسن شلروسقو شم روو شاوزوو شلکح هدنزولللصت

 رد هنسانعم ,حطاعربعر هسک روو ارت قرحوط رول: زوا هشعابا قاتسوط هکر ردح اعا هګرا ۳ ردهنسانعم

 ندحاص نالوا هدا هدددغوط.ق .یروج حب: هکردهنسانعمدازودامیوم هدین ات یابرخدو 2 م مض هومادنکا

5 
 زاوب د یار وهاس ا مطرد! رايد می لا غص ةه :زعیفراعتم ر ایک دوا نو

 نددساتعم ور رادنک لردنک ر دزفاس هک ور تااع نعت یو را انکی چا ید لنهاشدابنالقسو ْ

 یانهدنا را هىا ازو لا د تو نولن PNET یک طصم سادو دک اغسل اعتز رر مان هدر رو :Fat ودنک ۱

kËرغ  



0۰ 
 ےس

 EG اجو للتو بناجور اک هد رع دولوا نتسو م 2 ها هوا شلو ڪڪ و ندعو يڌ ناک هکر هلروسد

 فخر هک هببیحاص رون TREE N دم دهن .دانفشوفزردهسرلانعم

 ر رنک دیک هک, دردیارس,هت هيا نسا رو ررکو ناعرواو بيا ندن هکر دج سرب هدننزو لد لنکرا بچه

 ول هعبرتجو ےئلو سول ښوونو امبعتزوج نیتحرونب د هروح ناقیح هلو ءصیلور دن ابنیراکدیدرونکر
 هنساب زوما ندنحواقمر ردلوقهدن انا هکر دهنسانعب لامه ليم اف فاکو نون نوکیورونلوآ قلا هد هب هښدښک

 فیت لغلوا جار با ن اکر یک حاکنک جاکنکر دغا دو لادءدیباغاو جانو دانقهدشوفو ردترابع ندرا دمهجشر او
 هدننزوشادرق شاکسنکراریدحالسم هد رع هوا شمهلواق کی کرو د بالم وا دزور اکر رنک. یږنلوا
 هلماو هدننزور کیت هلی اف فاکر کک یدنلوارک د هکر ديف دامو دزو هلاخنک لاک ب نکرد هسا نعم تروشمو هڅول
 رر دش دیلا ح انجو ی شرح ہد رر طم قرع هارو يوّدمیاج راہب . :ێىةڃاج هبادرعو ردتابت تورم

 یر رو نم تابننکلرونیدناد ر 7 زملا بج هنمضتو راردید م نهال کو شو لا بیات

 فاتسنو راربد شا ئر کتک نع ربو یدنلوارکذ هکرونب درکنک هنعورب ردعوت کن ایدیبپرب رولواناتسنژ

 تاک رسوبصعتو لم وصخ و رار ښشرج رکو رلد ر ع رد ةو هکر فحش س راکت ارد هزپس ېر اک دید ددراکنای چ

 ںارتو سرا ع2 هب رع دردیایعت یزقاسرکیکهکودیفیصرکنکه هیچ یاز رک دنرک کون انجم

 باکترا هماقوج یقشمقز |یعفیج ندرکر ندرکر کیک لردنا لامعتسااطا نو جا غارفتساو قلتو پښ راربد* قلا
 کرد هنښانعم ك ناکو همزاد هدنزوٍدنک دیتک. ا وار هدننزو ,یرکنل یرکیک رولوا هک ندکبع
 لا هکر دیعما كنید تزور ونک زر و نالو ةر ایک اروند هد مراټل ۲ یراک ند هټر جر فرود هغر ةوردتلآ فورعم
 هنآدهاش ہہ رو نارد نادونک ر دتغل هد هلو مټ ردیهخت لیابتن مرمت دی ایلنا ی !یرو هد رع رونلوارمبعتی محم

 هدنزرط هنج امر یخ ر ظياربطنانلواربمعت ك تدر نو a ta نزن اچ هد هنو مضر دم نل هکر درعا
 هد نرو هرو مروي ر واک« هنسابنممیعرو ییبتار ۳5۰ و کورد یان عم یب رفو کو لیح وار لالغ بن ارووا

 شیت ا4ا هیعمیاز قفهرونک ر ونک رددنبانچم كچ .لرجیورکمریمادا | | ندب روتبک ۾ ردهنسانعمراکمو عداجو لیح
 قارط : قچ هنلوا عضر هلغ هکر دوس انعمودنکمرشزونوبز توک نونک رردح ولجهدمس رع روس د هعوء ش هیلحالحو

 یراب ول یک. هلو .بوشوا هب یشاومو باو در درولاح EEO ترک اوج زوج هنکردفر ا

 هډ رو همدم اج هزه نک هره نک ر ونلوا رمیعتهغ هضرفاصونعو چو درب ددارتهدب رع ږروض نب رات فو روشیابهنبد

 اینکر ور دیطعهدیس ع رولو !نمراع هدکداکروتف پولرو ندنیاره ېڅ دفا ندنتوفاج رد هغ انعم ورکا
 ندن و رون دل اک هډ هيرا كراو ,زاررو دق ؤا نبت رر OE هلی ادیزابودزهدنزو ادرچ

 رکی ی ده زهر ا ۳ زارب دید ینرفو یدالخب هتک ردهببباتجم هبزاح هډ روز زیلکز کر رد نامو هت اک لت الا

 هدرو نج iT FI OPE .فاک فا ياب ر هیر ن الدا لص ته هغادیکروش دهد ونداي ملا امرتوراربد

 هک رغد هنسانغب یهامو قلاب هد تخلد نزابو دز هد زو اح 6 :a دهزرغهدم رعردمدنکب کرد من انعم هی

 نوکسو تولز هتک تنکر OASIS ا اورد هد اعم س وع اوج و هد ر زور اک aS روس دتوج

 رک تم میر دهن انعمنو هیاهنوکیو یبا یاب خش نچ نک ننک ر ارد لجن هج زعرونب دهنسورآ لابهلباابو واب

 ونک راد آر ضلنا ةیج هد روعو سوعبوا لبیاتحهدرار ادوب زارب دج وع المح هلن ایم 17 تردی نیم اغاز ان

 دیک و عدزدنابس هدس رعرد مج ا نانلوارعت هتک نی ردرگادم ماد هد ادیب یا متونو

 او 3 ود لدم و لاش غارت نکا میم ته

i e o rS ۳هل هجو چو یا قفا ايدا  PEردهس  

 غىنى نوک مک خنک دبنمانعم مور یرغ نو لی ی تفکر دیتخل د اتش ی ایل دنور هل او چ

 ردهنسانعم كنكور REINS بک نکرد هتم انعم قاپچو رب نالوا عج دنا زکات
 داطيزوکو هر هنیبک, دا یو ایج بوزارپ هنالعواتراف یہ یری اکا هلرسراف فاکو نوبننوکسور دخل ەد نون خخ ۱

 تا ناف دیدم یو سارا فکر دو وکم جان دو دهم" "لو سيج دخ

 دنه ذاکر سکونوا زو تاۆكس رکنکر رنکردرظذ هدیس روده له ھم نیس ندهنی اتم ۰ چاک هدنزوس ادربم شاک

 ر ایک ون لواو بوکس لت جرب ییا هج غار دز عوفرپ صو ھجن نارکتچ



۹۹: 

 نانلوا ربع شش حورارس او لس هکر د هتسانعملاسناقروو رد ب !یراکدید ےک “و تنقالاح رولوا ن ننه هد اغ

 قلوا ولریک ن دلع ترثک لا هد رعو رارد رد مت ردنک ر لضعف زدم كس هکردهنسانعم هنادهاشو زدعان

 و د لت ةد رعردسورآ لان کرد هشساتعم تنک لا اشمیانواننوکسو وز عف 2 تک ردي ات

 لالضا مدا آلا سکو لدو ړل ردو ۳ روبط هروسک ر دهتسانعم بد رفو 4 رلرح هدننزورو نظف
 هدنزو هنو هەن هكر د هتسانعم لاداءلحو رکمو كچ هرایودو تعنسو قمادلا ندب رویکرد هشسانعمقلوا مد دنا

 جر چک ر د هنسانعم مراة يج ب وکحه هرشظ شهناز هدر رو ندضر ندسنکز ون روس د هناعروا ماح س 7 اوکو

 نادانو هلاو قجاو رونلوارببعت لد ك جوك كح در ديس هرات ا نالوا هدد نام كاسا كردە اتى اخد

 شک الاعردنسورف درغول و ی کو کو ردتغل هد اف خج هدانعمو رو د هر هنسک خم مو بهمو

 زدرصت یراکدید حاعاهر لوح تفو نون نوکس كهك ردهنسانعم فک وب شاکح هرش ه ریو روژلواربیعت

 رود هدرکشالاسک یز رو کش لو فرو یماتچودخزو سر مچ برد دلو

 تخآ رولوا لومعمندنسور فدرغ و کرد هنسانعم نو رقو شکه لا هم یاغو نون خخخ ر رک روناواربیعت لو دکه دیکرت

 هم رکش تام هررودس دم و د د کا فروشی همه زر رسو وخرد هنسانعمر ۵ شم دوو ترک هو نوکس

 رمظ)یف ردنا هن رقرب هدول رغ اکہ د تا ءار وام وزد ەت دانم تارو هاو ود مم ندنو د قر دفورم هکروند
 یاب ]یاتفحورد هنسانعمرا رذو تجیاقنتخشرکر در دصم سا ند نتن رک هکر ردهتسانعم رکو رولوا یزوا

 رو ادنک رارد ثا هدم رعروسد هر هراس ناناوا ربعتهصار هلفلاو نو اندک روش اد هر رذ هدر رع)ریددنک

 تب ضو ردیدآر شر هدنامارخ ةصاضو رد هتسانعم رپسوهدل هدنزو رد ردنک ردروپشمرلضهدنزو

 3و یرغو كعاوتا وح یسهلوقمكجموروغلب شعب هنگ کوش دهد رظرب شازودندفارپطهدناکش

 ور زربدهربپ رض گول یهو هللاد تفو نون نوکتت شرد یک رد ید کتو ن ول رص هک رتراروق خد

 هلال درؤا هروج یودهدنآ درفم ضع) رژولواهدوصید یاوردنا شدعت هدوص اما در دش وق لحوکربهدنزوهردنح

 یغلو رد هج ع ورب الاد ےہ د نالدنک ی دنلوا e A RES نونوکس شدنکرازدناریس

 نانو ناز REE ه دنمدنک یداما ناس . ودر ود در هج> ص وصل راغ ءاشدابور دیکر تراضغب

 زدندنا ہں عاسا دمو اودهنسانعمب رب و قمقس و قم ا ردد ا2 ندنفل ندنکتتکر دهنسانعمزامزاتو

 هناوف یزآروٌلوا نعت ناوهو نول کو رارو۶ لغ ر دةر ۳ شاب انندقاربط یکبوک لوس هدنزوود ودنک"

 [ندس الدو نشنمهرو بد رفس کرد هدشنزو روش هرودنک ر رو دفع وطن یر ا

 نوخو زن :نوپو نکرد هتناتعم هرودنک«دنزویروضر یزودنک رر دید هر کشد راز دنا یندنددلسوکو

 | قدنخو روت د هفدنخ نالواهدنفارطا راصح هدنزوهدش هدنک دهاک ندنار او نایلخو ش ۷ وشتهدنزژ

 هدناو راراس هدنلکشروخ لوس ب روسک ن ندانقهدن رک غاط ضعبهکرون روند هدهتسزرز لواوردبت رعمهدنک

 هدنزو رو هد هلتسراف فاک کوک را رب د نزیک کر رتر ديا توت زا )ردا سم نامند هغانوقاض عز ورا اوطضعب

 رهامداتسان دی حرط نام دهن یزاکسو فو یراکلقو هعواهدرا هفصص و الشم شموکو خر ورفابرد فر اکه دنګ
 هب یراص زار د یزاکه لر 2 هماعو هرو که دید نه وردک فورعم ابا یداکن الوا یس رع هدو یدنل یدنگرد

 حاجالاخ رولواهیدش هر امرخ یک و یرضشرت هدنرارب ےخو یتاوه كناتسدنهو هدنراد برع رولدا ضا لام |

 روش ده دنده چم یازو نو تفکر درو مش یوم یداکزرروتک ی ییوص یدوص ندهمرکم "کم مارک

 | نانشاهدنزووطراوتیسکر ردیدمهمس هوم هکر دهثسانهمهد دنا دہ روت ار تسنکر دیزب نالوا لصتمهغادب

OR۱ مو د ت لغ ر ر عر دربشکهدنرابدهلاغرف ردو نگ ردت 7  

 ارزان ر نا رو زو د تا فخه و ؟ردرڪش نا ةد رع نکلردناغوح دواد تاشو ار هاظ

 ا و2 روک سا وعاد مرک یو ا روغ قوقل یادی وداد یش ونک ردرسفمهلا|
 کر درجا رر هدر ش : ماش تبالو هدنزو نابن رم ناعنگر دزوا هد سران کر دهنسانعمهروغو قروق هدنزووخ دی |

۱ 

 أ

 [ دورع چ رد مانو زدمالسلا هم هلع حو ماسنا ےہ باو یدناخ نڪ اشهد | مالسلا هیلعو اسب ىلع نوقعدترضخ

 رت دو نیز نوا سواران و رد هستم یو الو شا هدننزو هلاکش هل اه ېچ منع هلاغنكردهنعللا هلع

 نادم لسمو لوف دور دهن انعم یورو هشح اف نزور و نلوار بغت قلواروکو دو نلرو کود کرو یک ۳

 هرس او هناعروالوا هدنزو فاع تذکر ددا عاطرب هدناسارخو رده رلاذعم تم "الولعو تاندوتل هبقورواک |

 وه یا |



۸ 1۹ 
 س ترس 1

 هدننزو هثسشد هننکر د صو مرفهددن رعراردهاکشیک هنر وصول ردهنساتعموص وه دزو نيز "نیک اربد عارب
 هد هره امورفوزتسو وص لا هقالعوبردهنسانعم ی کک اار دنکں ندهصیصختءاهو درک ات نونو ت بسا هبارک

 یراکد ىد هسایسد هارب عت یب رع کر دزاب نب مسا هدنزژامد اکردهدنرک د هروسکم اکا ناب روُلواقالطا

 ناولا لا هجم یاخو ےمنوکس انک راربدییع عی هدب رعرد خصر ندنعون كانوکقآهدننزوماما ماجر مک ردوراد |
 اا بات د هستن ن 4 7 هدنزو زیتس یک دههانعم لوا یدو نارو ب د هسا شخففوط هفتم

 هدهنح اغانوكوردروپنشم لس :رعمالا-ورد هم مقر دیدآ تیالورب هدنسهکواار 2 کرد هدنرک ومو جما

 جین لاوسمو دامعلا لاو سمو سد لا ةر کمد رع رولوا لصاحندبن 1خعصنانلوا عبعتهرتک یفرحارمشکرونب د

 ردیدآ تان ولد رب ورد هسانسد OE موق حک ردة اس نا یکی باوا هل چ دند شنته درب رعورلرد

 حاجز جاچ ردغصكن 3 غم سر ور ست اد کى نک م انان او اکرم

 رداحو روند هد کا یراکدروشن هرزوارو دو رولواندربجخ زسهبام هکرونن د رک یا نانلوا مسعت حالزاب هدشنزو ۱

 ردتخلهدم)سر اف ےج رار د خد یر < آرداجردل:طرودم د یس هتروا نالد رک کردرداج هکوون :دمفهنکموک

 یراق ی وقو یلووصهدنتزوهصالخ هساکردهتسانعم ساک نانلوا ح رشهدنلیذهحو تفمرلبم در دشت ساک

 هلوایرلت) آ ۱ یشیدم هوتکرا مه هکردهنسانعم قنخو رواکه نسانعم هشح انو یسورورد هنسانعم باقنو یسمغلو ٍا

 ههاکر ردیک دارد یدک ماش ینعیردهنسانعم مک یسیراهدننزو هلن لاک هلاک ر دندآ تیالوربهدناشارنوا|

 هلن ابض وبا 2 لاک ردن امترپ هارلاهب یکدکردهنسانعماک یاک ر ار ددنو زادة ماع کر دهنسانعمدنو زانو ذیوعت هلناهتف

 ۱ یم حف تشآ ر دیراقد صر سش شملکی د ندەرو ا چىراق لاصەنورق ويقر هنس رزوالرل کارکرد هتسانعمهدنفر

 مدمد م بک نتهتساخت مهردو ليا شعثرافهرپ یر هدننغلدنزابودنز ها تاننمیانو هم یاخنوکسو

 رولوا ایم دف نا توصوت دو هل کروب اصنوتلاو رددراک>ندن وص ندا روهظ نکرولد زا نمزهدنزو]|
 هدنرو لج لک یدنلوا ناسهدنسهدام ردهتسانعمناور لیورحدشت اتش ةعرورر دید ناتو آرککاکو ۱

 ردیذآروهشم رعاشربندب رعد تانثمیانو ناتق ینوکسو هم خف تیگردهنسانعمن ةساسونادایوقجا

 | زد هاك ن دەدات طاشت تک طاشن تک هلواهامسیعرب ؛ ودویسلت هکر و ده یروطلواورو دهدهب هدان یر قرالاح هاو

 هد هو س کم هدننزونررکز کرد هام طاتفحو ششراهو شلتاع هم  رکربهدنتخلدنزابودنز هدنزو ترک تگ

 لوابات رداچسم یناکو تغلیىديقرةزوە دنا چ وادکردهدنمر یب رعفاک لصتم هو نآس یتمرکب یدناوارک ز

 هدنسزناروهللادوابفدباک یدنلوا فیفا هلغلوارومشمهلهضهدننزوانم اکردهدنرک د هحوتفمهفاک
 عضومرب

 یعرا كرد وک ونک نودنا هبرام هل رکسعناتسک رب دزردوک یرکسعو رسضک هدغاط نالواهدن آردیدآ

 هدکنح لواو لتف یشادنرف یا كنتو ناربدبایسا را الان یدک هد لواردناغوایزف تسر هک درد

اکنحر وهشمهدممانمشدک كنحلواویدابا لاله ی هسیو نارمبیدرمیزردوک |
 هڏ خرەد راودرد سد رال 

 خد یھلا غم روس د یک قان هدنزودابز داک داکردرعمدناکدنانج ردروهشم هلا خر هدزابالاحراد دادا

 امرح هدشنزورانع راک یدندردریسق رکو قو طم ند عون نرکوک یاب را ڪور فو رار دناشروهد : رعرارد

 زود هد هونه ى راكد دزو مو ردتغلهد لا دمجمیاز زدعضومنالوا لصتم هغادب هک رو ده” دنقلا

 لیوط فرووردق عارذ حوایدقو عده قاسو دیش هم ارد د ریصم یرخ ردصو صحهزا>اصو صخ هناتسد رع

 هدنوک ش دع و زولواهابس ه ضو یر اضزکسردقرانس كسوکو لیا دایر قوه دنرادشمهزادنایکیاو شب رعو

 هنحوا شره هدننزوهرا ازهةراک ر درومشم هلو تنراکر دملناقم طسور و لکه نس انعمیقو فرطو حواوروشد

 ضعداک | روت د هن هنس لوا هدتغلهرا تدور د رعم ن دنولهرانةر د هنساتعم یالقو لک نحر وه دورو دهنر اکو

 رونلواقالطاهن رلاکنح قحهصا نا لراباصقءدحالطصاو یکی رٹ راسو نوزبارطورمنک ادلبصا راش یخ هلمصا

 لروب شعب مک ش کده درو ام لاک دیر لصتم هحاعا هکحرو دهندتنمعلاس امرحهدنزوزامن زاک

 عهد کر دیک یوزر ٤ اغتال یف نیت" تامل عمو روده ی رع کی سدنرو

 یسدزربص یسرعبو تد وطررب زسناف دوخاو قیسراع هلناع هکر کمزمقح یی یقسرب ,هدددراوهحارتسمنوحا اض قم

 لاحرهدس روز فیلم ان هیت وکو کس اهدمزو هنانز ھن هن اکر دهنسانعم ی طد د عحویسب رعانراعو یخ اصور ات ۱

 کرونا دەب ۰۱ :نانلواردعتر و نکور دنکمدننزو يدا ننک ر دندن "ردكن نوش هاو رد عسا عرب ند رع

 | ررکوب ندنعوبف نا هکردنامسن ر لوا تنکش عبلادنعو راس یدیدا لحاف ررکوناغرواو بیا

 مدمب اع ۱ ۹
î + 



۰:۹۷ 

 ررد تلم هدننا نل یاتغحورار د قدی هدہ رر دل اوریزو ۵6ت یروہنزناکر د هنسانهم نم ناک.

 هلفاع م ههورد ھو رد ناک ر دحر سوه كلف ناکر دح زة ی عازب كناطمش ردح زد سوق ناطرشناجو ماسناک :

 هبرا رولوا یراتلراو شل اندواریط هدنجشاردس اعارب هدنلکشناک یلقواژا یترفجردیاع ورب نددنیلا كل

 سوقو قداساا سوق راد رعرد کردن فو شرو ټ لفتهدکدر و ل اص بو درز روب یرلةار او لرا هل ةعنص هدنماکشه

 ههورف ناکه لاکر سک ههر نو ههو ناک رونلواقالطاهد هب همت اص ؟لار د جرب سوق نو درک ن اکر رر دی ھالا
 هدتاوررب ردیمقازادنارمت مان شرآو رونلواقالطاهزادناربت te هدننزو رکناهج رکن آک رکن ا ردهنساثعم

 هره ناک ر رب دى و 5 قوارب هدندیدح ناروړنارباردیرادحالس بسام اوت اود رو ره جلوس |

 ف 1 ورک بقثم رارکلو ودروم د هده ابق مورد هتسانعم ناکو یاس دنزوهنامز هنآک رد هنسانعم هه ورک ن اک |

 با ارشوزونواربعن قوا هجن اک روش دهب هنس هدنلکش یاب قعب هاچ هجن اکو قلتاورولر اذان هت هک ایا كررت

 9 زود هده وة ل واورد هن رانعم ضرالا باقنویع زاری راکو یوو صو یب وفورون دهدهحدق لح هجا ||

 زهر یک یوم هد هرو دال ح امص لاذ زمه خذو عم نوک ةءاک :ءاک هلرا شلزاو نوعا ناخماو زا تخ اب وصا]

 هدنزو راک نز رابک ردس ربع حدود نع ٽ غل هاير مکر ول ددعرا تاینهدیب رعرد سنج مسا لماشهنعاونا عیچ |
 شان هدننزوربضز سر اف یابسکر از دیایروم الا نکو یطالخ یک هوا نشانان دلار کرو د هناغروا لوا

 فوزعف اکر دارج هدر عردهتسانعم لو هکر کچ < هدنتفلدنزابودنز لرسر اف ےچ ہےکرد هنس انعم توارفوریب |

 مود همدم قاط نو نشونهدتزورف رک یدنا )الدا لار ؟یروهشم هدننزو باتهمبآتگرد هجنزات ۱

 ۱ یار ءو زدهنسانعم حیئذو کور دتخلهد لر راف فلک« داتعموبوررفیزاوط هدښ چار حک هکر دعضومناتلوارببعت ۱ هردنامو لعاهدنزوار دجارکر بدهد رب لس ورونلو ربع البو بکر د هنسانعم و کر کوری هنسانعم نایمو ۱

 | کامنا تشج رؤ کار ده چمران لولو زون دهد هراو دنسکو لو یکی رار ک + لرلو ناخ اود یل اعو كل . وی یطالس
 هدالضفلا ذب ومو یک هرادووجهبلبا رکن دس کیم هکردطخلوا باتف آرک ر اردیا دنبهن رب ردراسنوگ
 لع :ا زابیحا نیس رک رد قاطر قاطو هقیطلا ىلع هقبط رکربرک رد موش سمو درد هب اهن ددتاغپ وعقوندهوک

 نآنتسد نت رک رولوا هراکیمدندقلوا لناق مهن رر گربنفرطهدهبراخو ن د قلا مادقهوروسح هدصوصخوزوماد |[

 ردقشود كنب FE و د هنساغا چاو هلوکو تفدخ ډعتسهیعب همسل وک هتسن رک رولوا هک ن دکب کز و بوکو طوص

 هدنزو دو نوک تر درآ روال هراکت مخدر رادرک راد رک واک لعاف سو مال عفهدانعمو ۱

 نداشکرک رد هاك ندناولوپ ورو الدو حی هد نرو شوق شکر کر دهچاص مکلا دکرد حرف سوف وق مسررآو |

 جای !تتزوریخ بعد ضارور هل تیک غار ,ene ندوشکرکو
 ردد اا اب اب رک رولوا اک ندرومعلا ټو ندکلخ ی دردوندب دف :اورونلوا ریعتلالم هک,یرک اط

 ا ۳ دون را هدنحالطصارا یراق دزو ەد زر هد درک زدغلس د ابع اکر رو هند انعم یاتهامهدنلذ ابو

 و دم ی اکو رب دمو لقاع هدنزوندرکن زکر رز ر واوا هماکن در ذاکر ی فام ور وناوا قالطا هی هنسک نالخ
 رادو را ریدهدهب هنسک غلاطنودو ت2 یو هاب الال ةتسا ی اکو هذان کوس .د مدیر هتنک مار و

 هراو هنکتسک !بوممهدناتیراسجت هنماع نال طح نالوا هدرا ام رار ډ هب ېڅ ووا نال لک .E هد رازاب

 یرلکد ید تج وعم تکو ق یقوُعمر ج لراب رع رهزحو ردرهوج تک ع ورب هدنرو تست تب

 هن امور فوزمسد وسوردشاطرب زی هو وکو واریبعت قلا دن هاش ورفرهوج ردشاط نرو تب

 قااربآ بادس هکردقتناف نلت د زارمش هدب رع ةلذتیس توکو یم چ et al قالطا هد هب هتسک نادانو |

 نژدولیحم هړښزو هساولت : ایم روھ فرح هز مشو اراضعب هک رزدیشک | هد عد بوز راف | 1

 یچدرضو تطلا ةاوقاهدس رعردندنیو دی رد يع رص؛زب هدنزو مادنا ماکک رو دین هتک فن وات | ۱۱
۱ 

 تاک هد رعرولوا لصاحتد اوديو 2نا یضح هک یص یراکد ید دهیلسعرو دیاعاش *ةنانه دکترا[

 ۱ | دم اکندقواص ی یشمالداو لک راوو یماللسول نو دارو نرجع موارد کرک ۲(

 لود هک توک كابوننوا مش او یاهدیکرت ردرغصرپن کر : زکر دمتسانعملح سوک گوج هدنزو نادلف ناکلک ناکلک

 ید ۵ دیده او یارک یو مای بونقوطندم اروم دی ول : نانلوارب بعت هیکوهبآ :ه+نوکس یک کارد || ۱

 ست نکژوج نبض بک, فاز ین اهل تقصو یا رد هسا تعم تالکسکا از 3 ردصمیا یه ۱

 NF رعرونب دهدهنکح وشت وه ,تاجنوکوزون ET راس ناذلواربعت هت اک هی زوور دەل اوه یان هه هک ؟ رویا ۱

 14 ۱ ffe ل مو
 ےک چچ

 سنت



۶ 1:7 

 ]رو اوارمعت هماترتف دو هاس قاع هد نج الطصا افص یادرارا داد نیو دتر راد ایح ا هقرف هقرف هد خم مش ناب شر او ۲
 افلا 7 نوار بعت كش موا ۳ کر دنوک ا رات ءزادناخ - ولکهدلوترر ار ذ ید فدا ین و
 تارب تارب ځواک رد هنسانعم نخ > دو نایصعا نوسارارفلرک نوساوا نالءواردیدالوالغوا هکر 3 هد هب هربسو

 اد هوای روا هرو اک نول دهن عزوة قو ع ش وتو رولکر دهناک ندکلياافخ او ج ین هدامرب ندملام

 هدٌنزوٌلواس , دل ولکردموتشمو هبرک ن اسر غلا دنعرولوا ضا یزوکی زود کروند هت لیدی و نفور سواک

 روس د هب هنسکرودول لبو هصقدصاخورد هنسانعم م ام انوهصق قلطم هلا هقفگ مال هلکردهنسانعمابجو بدایف

 هددشم مالوود هنسانعمهبلاوتم ت رود دما نالواهدنتاع عابیورد-وسک شابهکر دیففخ لک هناهزو ھلو ۱

 نالوا هدعض ومیتیداوا قالممدق هلا قاس هکر د هتسانعمایدنوردهنس انعم فازو لک کن الموکوذ بواوا ب وط الا

 واذ یک ند هنج اعطا ا دنا ہد اک ناجا دنارب هکر نتخادن اهاکروس دقومطهدرکر تون عکە دس رعردک کی مو ۱

 تلالحنو ین ناععارب هشوک هلکر ونلواقالطاهدهب هنسک ښکر سو تبصعتمو روس, دههاشدابریکتمو رابح 1

 ندلک اکر خفر كىو نکشمهلک رونلوا قالطا هر هداز اس لو مہ 2م ةبتوکهلکرولوا هک ندناونعوناش

 ردهنسانعم فاقهدو لب و ؟ردنک یه ندتتسن انها لس کرد ها اس هنا هدد شم مال یرفولم لکرولوا اهب اک

 رولوایراللد هدنفا رطاردهرنادی هراکدتیارممعت ره ظملرلد ر < ردهنسانعمهنان رعوردهنسانعمهب رقویوک لک |

 هروح رو .دهدهننلع ماج یاعت ی رنو رع ردیوقمهدنیاع یھ رود هد هنخلاب امقژ أ

 هوا نوشودە رګ آ شد "یربج هکر روس, دهکیالوالححو ا نو کس محاک چاک رونی د هدزب هقول وس لغابوراریدیند

 صرف زدکرودچ لغاب چوک هکر دفورعمهلیسرافمیج هک هڪ رو دهدهب هصاکو لغات وسو لوا شعسهدنزواروق |

 هورح هدراراب دونالاح رون دەب ول یلەدنکن ع وترب ]1 ردتغل هدر سراف فاكر ولوا هن اکن در ةو سکش | |

 تفه هد رو نوکلکن وملکرولوا هک ندنص رد یا شوارد مته ر دەنسانعم ديارنا اجلا

 ناتنکش هدا حب و وا هکردهدنسریف رع فاك لصتمهجءناس یبزوقط نوا ردنعما شاخ سذحرب ش هفوط كبر
 رواکهنسأنعم صقاتو لک او ردهتسانعم للفوز | 1 کردهدب رک دهحوتهمافاک لوا باب FEET د کو تغلرب ۱

 ثوزفا هنا شد نالوا یلب اقمرون دهنالوا صقان هنا لع اف لعف تساکر دن الواصقان ندادتنارککر دول قرف ها تساک
 کروز لاو ندرادقم هلا هد رعورو د هنالوادناز لرد ہک ن وزفا ردنالوا دناز نداد تنا ش در د هلو حد

 ییرکد یب یهرو اب حافرب 1۳1 41 هدیفر رد هنسانعم هد فر نیتسا 7 هدتزوابق اک ردم واهم رش کو هیماهفتسا
 ندەرواج هت اکاواوالاص نو زف نوتق هش روان 7 ایرج هدنرات دلوا تكحروشد لا توکیدهدنلکشقیدص» ۱

 دو هدیفر نیتسآ ررافوص هنگ كن انوا اس نال نرالا نو دنا هفا ضالوق لحوکرب ,هدنزرط یکی باوا

 سورداچ راربد رد عود لا زی ردورادفورعم هلاهساسسدناالوای حبس رعدکردزابب ید یس انعمر كناکز )

 یدومالدرو دوج قح هصقو یدلد رب ردهنسانعمضرالاطولدردینانوب ظل )ین است یایضوارث روک سو لاد ف
 نوزودندشخو ندرفاب هکردفر طظنانلواربعتقس هدننزوساع سا ردفان باقست-ایادشبا زدناسنیراک دید ۱

 هدنرو هساج .هساکر دهنسانعم ضخاو سکا وردرغانح ینادهکر د هنسانعم لوک سکو روق بارشووص هجا

 رسعتقناب هدننزو شاول شاکر دهنسانعمتس اصقنو كلکسک | هلتردصمءاب یساچر دفدا مهداوایانعمهلا ساک ۱

 رولواهدنلکش خحصیرلک دیدی !نالغوا ینعرریشواچرد ینعص یلبج سفر دنزوریشابط رش اکو دهد درظنانلوا ۱

 هلال مھ مءاط ر یانوکسواخرم ہک سوط واک ر دروم هدلازساو ردمیدح مدولویراریدردیدنهو

 ۱ ۷ هد اهن رولواکح یجسعنرارب دد لاو ضامژ دنکرت دکرد هنساذعم ضرالا رب ندم هدینارول

 .نوراوح نوملاکر دیور رک معهد اوررو یورنوخرط سوطرفاک هداوقرب رریدو رادشاماک | هدزارهش
 هنرفص لضفارردر دعو ق اورولو اە ايس قرو ردعولربندت امننانلوا ممعت هالوق یعیر دن دنعونودرزمهدنزو

 یاهدزو ناما ناک ردعفان هسراتلع شعوقپبوصرب یسالطو نیاوراحهدهمنارردنالوا ظ.العورغصو لث ام

 نمناک ر واک جب ندنظفل هرزواسایقرغو رد>رب یر روقط کرد سو ح رپ ناک ج رردهنسانعم سوذو ۱ 1

 نارق هللوهګواوو ےج مض هلوح ناکر دەم اوههراد یرلکدیدهمناص مکلای طاع هنزاتسمالع هکردحزف سوق ۱

 ۳ .حالحو رو دەر ر ا كج وکه ار غصتةادا ها رار دقدصهکرتردىف :رط ناروطیاب کل کرد هتسانعم
 ارغط رولیکح هن رزوآ نیطالس م i هکرولوا قالطا هطح ناک ناچیز زام اشرامتم هلحما و ورلربد

 مراد یوم طوطخ 23 وا ربع یلقروقومص هدنماکعا هینافاخ بنام هیلعتاودالاح ردهدنسهزم ||
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 خو مالنوکس . كاك ر ووا هاك ندقعباطو ند گل وا ماسلاو ع وضخ نمر زمسهدنکوا نطالسو ندک یاهو ۱

 روس دهد هنسهبولود سکوت دهتشوحالاصیهدرو۶ هرززا نمرح نوجگاهظفاخیس 57 نمر لا هدحوم یاب

 واداص نوازواو هدنلکشهضب لواو رد نجا حرش هلاامی یغلو ءالضفلا دن وم تحاص ردتغلهدهلتسراخ فاک

 روس د ید هناکدو راربد هر هردو طول و ك راتو كنت اکا وک بلک ناریادرا مرخهلکت ۲ کودتا

 لر یا یزمنک لات خوش دهنتسدنرف ما هلسر اف محو مال نوکس گز دەنسائەمەشوكر قويو

 نوکس کر رید ناطرمس هد رعروت .د رواج نانلواربیعت يکنب فر نون نوکسو یسراف جو مال خف

 ر ان یراک دید یدونشناس ندنعون لقا هکر اب دید سدلاطو ردن ارا ضع ول زدنامعولرب هل | خم یاخومال

 رر د هغوچ شفلج الحو شات "هلال ههم نو مال نوکس ساکراب دی درد ابن تفحص یراکدیدییشوار داچ راضعب
 ردعوضومهب هنسکكو تالزسقشقاب هد اعوهدیشارتانوزاومهان طلو هل لم هم نیعدنهاکر وند ج ول هديب رع

 هل اتو ءاغ ن زی و مال مط تفاکرونلوا لامعتس یخ د هد ص طش یو ک۰ زر دوی اتکتب ہو هددرما لک علا خخ سیر ۱

 مال نوکس م ESA لک۔اک نان دلار ق هد هسوتفمهدننزو لداد لک اک کاک طنلاحویسب ر ءآ

 نالوا ریبعت هه ليو هکر د هباوخود لټ هدننزو هنسغ نه ةننکاکردندنت ال النح کردند نهمین لاک 2

 هکر دی رغابو رولواثداح یدهداضعا رت اسوهدن وم هکر دی نجوا ناناوا ییعتروا هلمال مد ا

 هرچا لسفلا ءآدندنشدلوا كلا یک اص لفر دش رو یولوا ضراع هدر الابوهددانارد لع یرلکد ید لنفلاءاد

 هدر خا یانعمو شا ید ەد رعژروس .دهغوع شفا ضاس نوجا تاریک او شفلج الدور دووم «)وازكي ا یلاوز

 هلزوکرارذباهبرتءلمادابو قتسفواولح فوج هکرد هجاک ی غا لوا باا فو نون نوکسو مال ےہ 2 هبنلکردامعتسم

 نوکسو مال خذاك وسازا او یار یهو جن رد هنسنعس لاک قلا قاطموردن دنعودروو

 هد ملک لس رودتوسراحو لورد هس I و همز اه مال ق دناکرد هنسانعم ناطرم مو ےک لد وتعم محو نوا

 هدس رع هر هدالف لوارونس دهحاعانالدر ک هنسهدالو ك وکاصوصخ وه هنس) ۵ درس هات نو سس اب اموعورارید

 نوکسو مالتف خودت رەش اتم ۳۳۳ انوارکق مو هخوتفم هلال حف .هردذلک ر ارد هطاخ هدکرتوروحاس

 نونوگسو مالم تاک دکسکلسز و ندا هدسن یسهوقم هصلاقوهداعسو ندنکنآ کرد هنس نه دیناکت هلن وب

 ه دهب هک هد رقحر صح+هنیهدید نکییمهورد هنسانعم عماطو صیرحو ب رشم ین دهدننزو کات یک

 بی اوهح وا و واکه نسانعم غم راقم فر ول س د ودهم الن وکس هنلکر روس د هدهنعو رک + لسورحورونت د

 کس ںواکر رد هدهر هقول لو لعابو رلرب ,دهنس هلوقم نجس تفرحو ی را دضک فانتا یشانرازابویرابتخا

 سد رورمم کو اکرد ا نددسلنا واکهدنزو هدنشورخ هد ر واکرد هنساتعم بلافو دخ ها هدجوم یانوواو

 هنغتوط ی خحادرب رو یی هکر دهنسانم كن دکهدنزو لسورخ هالو هڅو او و كنتوا ر د هنسانعمد عو لودهدنو

 قوع هنجاو بوک د تاق یک اندشاغعاولا هکر دهبقت نل هش وکو یلک تو لحوک ج وربه هلناةانشمیان هبزواک او, دا

 هدیه ماد شم هکر دنانز شود رس ع تربو یزد f هدراند ضعد ررردرک هراموصعم تحوکررشود ا

 هرازت هنواک ضعہااد ن عور د هننانعمقامش ولىدنمقلطمو روس هک هدس رع ررروا هس : رلشاب نارتخد رولوا

 هل سر اف عد لوهعزاووروس دددهتسد دن رقوهنسددنفوا كّعاو زوج دەر هقحول دوس ىغا هدنزو حج ورح جوک

 سا ندندمحواکردهنسانعم قع درب شا * زرع 19 لعیحهنسن ید دزد 9 یک مدابو لاک کرکش تاسو ضوعو یلدب

 | نوساوا هت ورو د هنس هعطد چ رک قلطمورو دردمهدس وعرذ هنسانعم كسك نا همه یاح خواکردردصم ِ
 "یربا رددومرآع ونربدوما دارم لک زر نزدیکتر تمد یو مهفدنو عیطدنکو نوساوا هتان ۱

 از وقح همقوط لاشو ردهنسادعمشوعآ او نجوم لا مال نوک 3 دهتسانعمما ناو ژاومهان تسرد

 ۱ نراوو ردهنساٌعم لوحاو یاش ہل مال ےضو رد ول یسموو هغاناتلا ندندف و كنسک هلقا ارط هارو د

 : ردناروهطندنعحو تدشكن هراز و تر اح نالوا نداحهد هرکی دوضع هکر ونس ده یرمو هدر نالو ارب .تر پو یدنلوا

 راربد هدهسورخ اوہ ورو د هنشسودههروط ہلال ےف ردلمجت م یخد هدنک زود د هتلآ نانلواربعت همزا هلفاکو

 ۱ ردود یو ردتغل هدرلسراف فاکو دهد تم یره لا کردن نج هيک شا صوصخ

حنولشاط هنعوربكن :اورردیاربعت طالخ اهدرکرترولوا ست دلو
 ۱ یر راویسانعمترد زادناځ واک رو 3 دومراه

 کرو دهنر شع قوذو ج رفتورمش لوانائزاروغازب یاربطو لوڪ ضو شاط هن راسا ندر اکا د لوا ہد کاک |

N 

 ]| عااراصح نمد هکر دب راکلد لاغزامو هم اطنالوا ءدنزاورابو حج ریراصحو هعلق هکردهنسانعم زادنآلنس
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 ساک ل صا رود هب یا هد رعورد هنس انعمزاکه لس مال نو کس سلکر دعفان هيا ضعا یقیچویب رر دہکوک
 هطروع شغابو حک ر دەقرتع ماسجا شا وا لاب هنس هسرقلوا ا دج ندنرب یرب ی ارج او قلو ا ضا هل رج بس قارتحا
 هلذاکو مالرسک اکر رد ی دهر ونو هرج اک هکر د حرکیداومكنابطا هس.فلوارکد ق لطم یکن وراح و فة صو یوی
 هلال نوکسو رد هنسانعم لوح او یشاشو رون درم هنخ هدم رعرونلوار بعت قمر هچرس هکرونمدهخمرپ جوک
 را ارد نان ەد رعرودەدەنشيدىز ع ًابسور ولواتماک لندن "1 كروس دهشماف لوااصو صخو شماف امو

 لکلک نانلوارک ذ هدالب ذهحوتفم هلفاکن سک لکلکر وند نورزنعهد رع رد خص فو رع هکر دیح-| تورزناو

 ردتغلید هدننزو كندر دمت قوازوعم ییعدردهفرخ مع مس هدننزو نکا لاک ف هنر ردهنسانعم
 یرلکدیدمکنی هدننزوراتفرک راخاکر دهن رلانعمرشافتو رورغو بورد هنس ذعم مسووریکهدننزو ریکش جک

 هدننزوردنکس راک رددیزا ندنعاونا هل نهج تدصاخ یییکنیوص یلتط زرد ناطزس هدب رعردیچسا روناج
 هکرد هنساتعم كنکلکه زو كنرف نانلکردهتسانعمیوسنمهرصلکهلتبسنهاب یرصاکر دیدآهعلقربمدناتسدنه
 باوناوردیدآرهشرب هدنفرطقرشلا هفق مال هلکر دمیانعم لوا یدو هدنزو لنکشا تکنلک یدنلوارک ذ
 ناواتر وب در هنسُ نالواهدنس هرم یهسو ردهتسانعمنآ وای هناح فقن ها هددشم مالورد هنس انعم كل هدنکن

 یاس

TETدوو  

 صوصخحرب یکهعحو رذهنسانعمهدرب قلطموروُس دهند رب ناتاوابعت الج هدر رعو یک یر اسو ییسهدرب

 وکا اره و ندتلوت هاسوندب اعس[ ناخد لاکر دهن اکندن انآ ارضخ اکر اردنا نایت س و رعه دنا هکر درعماهد درب

 || کردراضثا هدنزوابلا لک وا ابی اسواکتمهکر دش و هتختو تذق لوا لا هددشممال هدز هلک ر ووا هر اکن د جک
 || ردهسانعم منغونویق هدنتغلدنزابودنزو ر دىم ءاز كنو اصرولوا لومعم ءلقارحای رضخاحازردیشاط يلق

 رونی دهد هر هن اع دا ن الزاهد ماطو هد تاو تسوا لعاب ودور د هنس انعم هناخر د نمود هطواه د رو سا طرد سابلک

 ندتابنمان ناردب رد غص یرلکدد یتشوا رداح هکر دهنسانعم یشاهدننزونامهم فایلکر اربد سابرک هدس زع

 ییللاتدا لات نان هلوایرک !یراقان دکرون د هن [لوا هللوهح یاب اک رون د ن ولر طلا خصه د رعرولوا لصاح

 هتناعوقدیلک هلغلوا یف ناددیلک هحرکحر دب راک دسار عت یکنرفود لک الاح نا دلك ز دهپ رکر ار ذا ریبعت
 هنادملک رونلوارښعت رتا کر د هنسانعم حا تفمو لفتورون دقلغهدس رعردعداشیلامعتسا هدد لکن کاردعءوضوم
 اراضن دعم هکر د غف انتسلک هلل اوه یاب اسلک ر دنداهش لک تم داکو ناع ادملکر دهنسانعم نادملک

 هد رع روذلوا رمبعتقمرب هح رسک رو دهغمرب حو کو ردهتسانعم لوحاو یشاشلنابدم كار درتسانمو
 كنولاحرةرقاع هکرد یلخ نوخرت ضعبلادنعردمج-!هزسیرلکددنوخرتهدنزونانربزک ناکیلکر ون د رص نخ
 دف د كلج اما رد یک اراز روز درن هک دننانوب هکرددناتسد لدرخ مساهلفاکمتف ندرکیلکر کوک

 هدسس رعرد هزبس یراکد ید یس هزتو صو یس همدرکو ص هکر درعما لزمترت ضعبلادنءو رول وابلقنم هتوالجت هساکود

 هاوکحو هصقو هب رقویوکوردهنس انعمتدحخ اور روش لکردهدنزک ذ هم وجضمیفاک لا بات روش درج ر

 ع ورب ہلیسراق یا تا تڈدااک ر دہن سان اک ن انلوارک دهدحو تفمهلواو دمو زمه ضو ااکر دەن رلاتعم

 تشیپ اک هتشپالکرردیا جست بودیا بیاندن آ بوانوب هل ثیو هنهرقیتکو نوبت رار کی لها نال کسر دسارل
 فاعو ضش وب هلذاک الکی دنلوارک دهد هحوتقمیسانعم دشت اتر لوت یحاصالضفلا دوم مال ردهسانعم

 یسدوقانحو قدرب قموردهنسانعمرکهزوکهدننزو ل الز لالکرواکه نسانعم مظعحومو هغلاط لو ورد هشسانعم

 حاصقحخروسص هدنرو ها لر ده انعموب یندهدمناسل دنهءابع زوم درا ەد رغ ىم اب تاودایسقضراسو

 كرون د هغبلقنالنکه شاب هاناهنوکسهالکرون دەدەن هتسد لورد هتسانعملک اکو رد هنسانعم دج یوم
 رود هد هب یهاشدات جاتو یدنلوا قالطا هتونک شاب یلطمهدعد رد و کک صوص هرات وما

 لړچتل کد زا دنا لاک رو نلواری بعت آه باوه یکروب ندن داغ ص هک لو طاشنراشرمس نتخ ادم هکر نتخ الو
 كرو رابتعاو عقو هرزوا لاک هی هنسنرب ندا ر سرب هالکر وناوا برض هدر كج هيدر دیا بلطبودهرآهنسښرب هلا
 یرادهالک ورا هباکیخ د ن دیاتهآورد هب کن دکلف هل ها تفاضا خرس هالک ر د هب اک ندکع | ماظعتناور قرار
 رولواهباک خدندرخو سو ردن اجمآ نمر؛الکرونلژا قالطا ههاشداب راده لک رده اک ن دقلهاش دابو تطاس

 رلطداض هکرد هالکهتخ هلک؛ز هالکرونلوا قالطاهدهر اتم شقلا قبرطیلع
 كن هنسک قح هوا یاوسرراملاوو

 ر اط دهن یمهاوقم رب وق یکلتو قارقنچ ههالکل وا رارردزکبوردنب کشا شرت بورک هت راش
 0 | تک من لذت تداهنءالکر ده اشداب تله الکرونو ارت دارد باک ن دقلو هال ک نتسکست ملک

 ورعهو
8 & 
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 هی هتک اواع مركب وتاوزم-ق قاب 3 یراهدزور دنلق ردناکر دهنسانعم کاک وهمزاوهدنزو دنهم نکا

 هدنا دنز ںولد ی هاکو رروقهن درآ نو نو ساج اویشهکرو .دهدهعام طه دیشازتانو نیل اھو یر ا لو اورو د

 77 هطنور "منو زاد هشت وا رکن دم هم فا ررند قضوا هلک رت دررک ییغابا

rTكن تم اغد اربط هکروت د هتسمز لوا ةد رو یدنعم یدناکر رب دیند هقعع> ردرعدلقاح ن ۳  

 لرفناژ شاد نو توکسو وردک کز د غسان م ى ناار اوت هدنزوندب دنسنادیدنک هلوا تڪ ءو

 هبا هغیروق یا الضفا دیو هردهنانعم 0اصول مرور سر دشت و قول هدشزرواح رن اا

 رودندنراود نورف یرهچ هکر د کالو جو مال عض ح واکر واکر درو مش مهل هت هالو ېڅ واو كتو اک یدل ارات

 شود لری انقوغو صلرکو عل طعنه هل هبضر عرب لرکر لری د هع اب او لازم دةهربو لوا شمش هغ نوا نو شوده ززا

 ناچ كان اوبحو ر داوری هکناو-ولزو قلنا ین هد ر د هنا نعم د نه ارو هد زو لوت واک هلوا |[

 |[ هدهنسر دهوموروت دهرابج ج ورور دیدا آ خاطر هو دنولا دواک ر اربد د تال درون ده هلغ ی راک دید قحر و
 سرواورو ر ار قاط مهد زو هدنزراهدنو اک. رار زرت د یکی سرب 1 یر هویموللمهزوحو یسنوریم الربد ۱ ۱

 کرد زابش ءربالواهدنواک ضع لاد نعورلربد Lu دنه ون دهدهرابخ هغاویفوا نضر یکی زان

 نژالاه یاهخومال خف هلکز ولوا زی غت لاک هدنک ۳ ریدیدهزوراعو نواف ماحو هوا شش هان و لانو ا قلم

 یرو نکردن هدنخناسناهکرون ظ دکل الو فان ووو لوا ؟ر و دیو دنا رعرددنسانعهرول ۱ ردراو ی انعم

 هریزحرب ه ردهنساذعم ناوئ 6 دوش بت دروآ هکر ديس ەر دنالوا نادر ط مار ءا ۳ رولوار ها هلغلریص

 هتک نالوا هدنملاح عاج ۷ رد یس هس رع قدر اة بو اسر ھی هنکیا نکر کی دهن کل کنتور ٩ ردیدآ

 كلوح هن رزوا بود اب یکربذج ن دج اغا کر دنادکید ٩ ردهتشانعملالکمو تلمدنکتب ناو ران زرت ۸ زود
 اب قلطملاردندشتردنذتالآ ۱ لس دار مونا رکود , ردعضومنانلوا عضوهرم هنو

 دیا هچم یا مش كشخەلکر دهنسانعمیاح رهو تقشح فواقوسو رو دهدهنس همش شاب درد هتل ن ای و

 ندنعو هراف هدنزو ی را یرهلکر یلواقالطا هدهب کا ارو رو“ د هر هنسک" مدرسو یاد وسو جراح هراولد

 ,طط یک یسهناد مص وص یسردر دقوح هدناتسدنهراربد یخ ده دنر شوم ندي لوار درکسزنت هد اعردرولاحرب

 هرافکور دهن اک ن دقوا تم دو نوکنهورپ دم لئاس هک رار دنا لامعتسا هن رر ل3 رلساقت عر وةرزاوا طةنمو

 اراز ولغن هس رروا هت ذرا د نحر اتر دوخ ابو هقحرب هکرو ت دهد هنسوروس هغرب :لواور واوا قالطا هد هن اتسو ګو

 هدننزو لب یاک یدنلوا عاساهلفلوا تبثم هل هس رعهدلحره نکا بولوا مزال قولوا لامعتسا هلا هیسراف فاکت غلو
 رسک اکر د هنساتعم مصاو رغاص اواو خف هو کرد هنس انعم كلل کو لاک ل غلاب یه ندر دد یاب اانا لک"

 هحلک ر دتغلهدږل سر اف مح هدانعمولر واکه نسانعم مرو لرو رد هنس انعمرکتمو غمد مو به« ړل جوا نوک سو مال

 رار دنا ندحاعا د نیررتخت ارولوا هدرا د اک اغا ن الز ا هدنرلو نات سوو غادضعد کرو دهرتنا جاغا ول دس راف یجب

 یرآ هد تزور وم زءاکر ار رک ن غانا مر ع هدنادنز هکر ون د هج اغا نلاع نانلوارهمعتقررعوطهدننزو ناش ر نادا |

 هل مهم لاد ن ادزلکر ار درولو لاله هن کی نی دقو ضهر ؟صن دقدشلأد بوق هنس هغ ناههرو زرد هنسانعمروسزو 1

aهدنزو هض) رع هزماکر ونلوا رعت څو کرد صرف یدال بع یرآ کرد هنسانعمرو بنز هنا هدننزو ناپ  

 ردراهراد هګراص ءد نالوا هدنحا هک رو ہن .دهنمک لکه دنزو كب رشتملک هنساتعم تآیوس یستشدوص ٠

 یشاشوردشوهنانلوارسعت کولوغوب ندنسنفس شوقا هکر د هتسانعم يۈ د نوار درولا زت هد رع

 لود لعو ی کتا دنر وارا و ی داد نک کوب یاکردهاکر ول دهد اعهدنزو نازنک ناکماکر دهنسانعم لوجاو

 | هزمک ابتسد ملک دنوعا تیفصزاب ردهنسانعملوح او یشاش هدشنزو قیقح یکیلکر دنا یراک دید ینه داغر

 e | هللوم یاب حاوماک وهم نا راهظا اض دل راهم و لاک هدضوصخ رهو هدتعنص ره هکر د هنس انعم تاید

 رد هدنرک د هرو کم فاک ف ان بابردهتسانعم جاویلکهلسراف یاژزاوماکردمشوتقابح هکر دنفدارم وهدننزو حاوملع

 ررکحهن رو دنکب ورک هغا دوډ بودازوا یحاغا لوا هبهوممنارجشتی لا رد اغار یرک |یواهدننزو الا  لالک
 لصا E نادلک هدزوناهن نالک ناللکر ار د نعت کک وران رعرردنارسعت یتا ارق هنعونربو لاتخ هنعو رب هکرت

 هرب وک هلح>و مالنوکس ۳13 نوسلوایرغنوساوا ۳ :رفیددلو لامعا هد دنیاکی اط مهد عد ر دین اغوا راک ۱

 هادمکرترارب د ید دزربد ر هکر ددزرا ےس اال مھ هیاحوم النوکس حک رول کود لیزوهرب و کهلکنآکروشب و

 نزار ناس هد ی دنهثاغم رسا هل هم یازو مآل نوک درو دمنفهدم رعردغصصنانلز از یت ۳۳1
۱ 

۴ 
 ۱ زر ۱ ۰

۲. 
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 | نازيم قبو نش یسلاردهلبتسوداساو ناطر توازوچو رولو لغت سنگر داد ررر هت رهبو دبا منم
 ها شعلا هقدر هو هر هتد شعلاةح ردرهوهب هسرد زووا رب هو ردت و>ووأ دو یذحو شوقو نرقغو

 هدننزووزارتوه)6رواو اه اکی د ندنسغود لک اف خ رخ ةو اکو ر د دخلة هنر د شعلازومحوا هر ادنونلوا تڈ

 ردیدآ ناولهپ زن هدنزونوطالف نوه اک ردنناردنزام زراضرب هدننزورودالد روهالکر و دەب وهآ زسزوس_ ول

 هدرا دسر اف یا هنا ع موراد حد هت راقنمشوقو روش دهتسهروحو یفارطازاد امازلادلزغ آهو تلط باک

 زدکن وکه کر دهنسانعم كس هد شغل نزایو دنزهدشزوادرف بل اکر دهنسانعم لوک هدس ر ع هلم النو کسو ردتخل

 یدلوا ااه هدد سو اک زرند هرف هدنسدکر رعم حر هدزاودر دمناروب ناولیرب هدنزوداهرفدآملکر ون د لکه دس رع

 هدر ناشنرز ناتیلک یدنلو نامه هدامرپ دین دوس ابرک کرد هن انعم هابل هلنتژو وک بنت رمان ۱

 روند حاصق هدیکرترار بدنیا اوعرلزاصقروومد ش مزق هلکت ز رونالو رای ازقورایخنر مد هکر ذهنساشعمنتبلک
 ەدە ی انر کر وور رولو ارنعتناص هج اصو هرتد هراح هکر دەر زود ناز هو هز رد هل سراف یانتفو مال نوکسهتیاک

 رذنهعح واوا ردروطسم یانرهدنریو »اب ره دنسضعد یار هد 2د ضعد ب واوا فلا خمر ل هخه دنور اربد

 زونلوارمنعت یس هکر وسو درد اغا تالک هننانکیاكنومق هکردیفرط یکی اكشف و چرخ ودق هدنزونابرد ناک

 هتلک ر دنر عم ندنوا نانطرقو ناطلقو نابسلق ر د هنسانعم تج هتژ ثود هکر دیفدآ مو هدنزونابنلغ تاما

 ندیشاومو باودوشوحوورویط او شلاتنذلکروش .دهناویح نسمو یلشاب ۱ زاو یان عم تود هدنتزو هتل

 هکرون رود هر هنسک لوا ۳ روس د دتلک هکشا شاضک ؛ یر وه هاراءتعاول ردهتسانعمرقحوریصدو صفات رد مع

 هب وح هتسد نیل اه و بصق 3 هملوا یرادتحا هبارج| فور جی راجو ادا یو تسرد یالک هلغمالوا چیصف ناسا ۱

 رز سنخرو هتسانعمهررناتیسدنرفكعا هلسراخ متجمالن وکس ما ملک, روالوارمعتهوصو هو طهکرو د

 اےک ر دهنسانعم هاب محو كل هرکو الی دنرونش هدننزوناحع EE Sy EY کر

 رد هشنانعم مشووزیکه د روح دعا هلا خم یاش لک دهنساتعمهغدغد و ی کر دبة هعاکن کد ر زو هصکتز

 زکرز لب چ منغ رفاک ر دیدآ صرب ق دلارو لو تلضو تا هد ان شناربطهکرونم دهنمز لو هدنزوهداب هدلک

 اتو نوک مالک تفاکرد هنا عم بظح و نوطواوهتسانعم معانفوصرو د کول قشمواهلسهدابنزهدنزو

 زول لکسشلا یطورنم لوا ابا هنک اس جم چم یاخوا خو مالنوکس تشک ره # :دیتدنلون لرد هنرولشوق

 الف کر دهنانعملوایخدوب اه نحو كش هاكر واھ هرزوا ته لراود م خم ةدننااقولوا هکر روس دهن هغطق

 لرد عضبمهدس رع رونلوارهبعترتشن هل ر ےک کی رلتلآ ى هلاناع رلحا ارت نعد ردهتسانغهداصفرت شذ هدننزو

 هدنرلوص تارفوملدابرتک | کرو سد هب هند نام اواربعت لاک حد هدرکرتو روس دهد ؛هل تم نالوا ندسهاصو

 راسو لاشاخو راخز نور دیدراوارص کز مکن رازغا بوروفوایولطشوب حاعزیراز دیالامغتسا

 هب وشره بونه یدنب رالافثاو ابشاو بوی هن رزو ایک لاصررزوملاصهر وصول سد یفارطاو یدرروا هل هلعو

 یس ر غا شابوردهنسانعمیمدآ عج ۴ واوا لصاح یاد ریطظ)ییدن "اردیدآ عضومرب ندت افاضمناغمادور رک

 هلتندخو ندهتسانعم راتاو موشو زمستنعمو تدنروغواو رولوا رغصم ندنظفا لکو ر واک انس اتع عادضو

 ةدەزوبر او ناخ شماجتریازونهویداباتیاور هنسانعم سوق اب هل ال ارتسکر اضعدورازبد تالکهنسنج شو باب

 روس د هده . رغصوص تاکرا کو هنس هزوققوع ش مالح اورد كل دهنسهدرح كبراربد لکی خد هدبکرترون د

 لقمو ردهنسانعم قلب یکه زرو تل هزوکو یلقاشکد هد:زو لک | زىچ رد اشا لو ى تلق ملال نوکسو

 زا هدش رعو رلربذ نزوکهدمکرت ررر لوا زیہعت قزرالقم هکر دنالوایبآو لام هترجیموا رد دیععا ےک نانلو ارم عت

 كاب ها قشومزاوردنسن ۲ 8 تان فورعم هکر دهنسانعمقدنکم هد روکنا گاکردهنسانعم هننسو نسکوک]

RSهک لب توزوا لواهدننزو یکلخ کاک کلک ر دەب اوه ةرباد نالوا ربسعت هناص ےکآ ]ا هکر درسا حز»  

 د هنسانغم یکاکهد نرو للخ - لک لرد لاغیحنو هغد ةد نکرت ررافوص هن رل شان راشو اجو راز طاش ضعب کزن د

 هب هزبسنانلوا رعت هنهلهدننزو لا مکر دیفر حج رم جو ءارس جاو غروسزونم دهد هجاو غرو نالا هدنراشاب نیطالنسو

 رد هنسانعم نخالفو ن امض هدننزو زر اک نر كنس نج اک روش .دهتسهقصا مزواهدنتفلدزابودنزهدنزوامرک اروند

 هکر دهسانلح هدابزو زوده هل سر اخ یازرولک رد دعو نایلوای وب هدزس همش لشوفیرکدید ااا رک

 هدناسارش ردنزوا ردع وزب هلون نوکسو مالرمسک یرعضاک رارید خد صرباماسردر اکهج,ال [یزب خال ک یشان

 رولواهدنزو مهودرنشب یسهناد رهو یزب بت نم شد یفقلاصر هرز لاو فیطلهدتیامت رد صوصخم هنت الو اره ا

 سن

 دناک



۰۹٩ 
۳۳۳ 

۳ 

 راربدیرب کک هنکلکز ور اتو نواتوروور ایخ هدننبز یدنور دیدآ ارهشرب هدن اتسدنههدننزو یرگن یرککروش د

 هدس رعردءهزبسنانلواربسعتیسهمد رکو ضو یسهرتوص هکر ر دچا تاز هتل هیس راف یارو یمراف فاکس 3

 0 ۵ ره مس اهن فر ها ەد رو م 2 ا هات کا بچم نیش شکک ر ريد ید ناق یاو جرح

 یکسکر ونلوا ره بعتهقق کرو دهر دا لطف هدننزو کت یکروتلواربعت سس ر دک داس نالوا ضرایهدنسر هس

 | مرسو تسمهلغمقلاهزونه ندهطزو کر دقواطلوا تک ردهدنرک ذهموضمفاک فا ياب ردهنسانعمدکک

 لوا تاب ردلسم یی اکو تغل یدناسقطهداب ج وا هکر ده دنمسر یف رعفاکل صتم هما هما ناس یک :زکسنوآ لوا

 رود غرقاهدس رعرربد لک یخ دهدرکرت ردهنسک نیسایق یشادکردهنساتعملک لک ر دهدنرک د هح وفم فک

 ل زوکواو كنود هک تراربدهلکه نککر ارو لوارمبعتس هو ماییو يامنوط ككغ رغصو صضاصوصخ و كتان اودح انوکو
 رود ی *اط هبلق کرد هتانع هنوز اتفساو ارد هراس عدفضوهغب رود هدنزو الد لک رون د هغو هنکدکرا

 اد تم اتق 12ا زرق ەن ترو که او مه والکر دیمطظعاژرس كنوماصرولوا لصاس فارس یرضخ جاز

 هل تولز اقمح ندهیلاو ندهماک و نروط ىر ص ەدە او ەد هاك کر دهشسانعمهف )لک دانا ەل و مىا هت لک لک

 لس او رو دەنغمو تالس او رونلوارمسعت چد ءر و طو هةتو لاق نقوی اکہ دکر ردکلساوكنیا نالواهدنلکبش

 | ناتک یان وکیزاب ریسک ه س اکر ولو ازم بعت کلکو هم هخاکه نعۇنزب وهن اكر دهنسانعدخ سیل هراصكساو
 نا اهدنتنو لازا ادعا تاج ور ولا تا هللا یسهرفرک كىو ديوانيوا قرب یزوک ایفا

 ه دن :ایلیسهدلاو ردب ردارپورسصکهکدورف رد رد شک هدنزو تابح تالک رولوا ج دند ضع ندشو ۱

 نسروسد هدهب همصقو ی وکو هعاتنالو اهدرب کوو هرزوا همت قلطمو یدبا فرصتم هرهش لواویدبا زولوا
 هد و ودرو هروطرازابمدن E ب دەر وک لوا تاک ضملادنعو ردەنساتغم هلو ن رو دىلو ا نار AK نوسلوا

 هکردیهاشداب یار درہ م یحاصءالضفااد وذو زرد هک لتفحو هر هعر نه خوک

 ك هجا هوهقو دا رکردهنسانعمهلاسو حذقهدشزووح ا وج الروس دو ایکو ھا رع هلو ارا هبا د فار طا

 هغد روفهدنزژ راهم ارا دهسانهملوحاو یشاشهلاهمجملاد هدالک نوساوا كښ ده آرا زاس رک

 هراوآ مع هرازلاک ر وس د هددنسوق 5 یغصقصوردهنسانعملوحاو یشاشملسرافیاز راک ردهنبنانعم عدوطو ۱

 هلک لوا اصوصحو لکشحامومهدنزو هدزاوهلفاک هک رالک ر اربد خلد هکع رو د هنشود نغصقصهدنزو

 هع .رعرد شوق یرا کر دهنیکساکض بلا دنعور د هنسانعمژ لاک هژ لک رارزاةیس هغوقندس وف هلکنا کروا د

 شاول | شاک ردیدآ عضوم رب هسک ردن الوو ناص ذکر ردنفدامو هدنزو لنسالف تنسالک رد قارقش

 اکراةدسان و ردهنسای کراز از دوغ اههکخ رو دونغ 1ك روا هناطش )اک زد هتسانعم توصنعولحروا هدزو

 نافاس ع انک اد هیات نخالفونایصدلنیشخف كش اكر ون دهد هر هدر جوک یکیدکود ت لصاورارید

 کا ناس یعد ردسعا ییشدغارهدنزوغارف رد ساب الک 5 روح ع وربهدنزو

 گراوئد قار طا هکردهتسانعم رکن ضعبلا دنعو ید !تیثدلطا عض یبحاص ءالضفلا ءالّضفلا دم ومو رونلوارنعتنوغز و

 هل اف هقالکردهاک تدك | اریتساولز ۳ نتعرت غالک ر وئلوارم تدق مردقارا ص

 کرفول كنةهبسوهلوا شماعلوا تعارز یلطمکر رو د هنارصو تشد لواهدنزولاله ؟19لکر دهسانعم هنالک

 RTE هدر دال ەدا نعم ورو تلوار عت ید داة ر دع وم هک راو هن هنن درب کید تم لدق هکر وند هنقرط

 هدس رعو ردهنسانعمرم هن برات ینهمت شاد هدننزو لاج ل اكر وعنوارسعت فاش و ط برع هنعوفرپ روس دهنناهنادب

 اتش رسهوملالکر د هنسانعمشورفسو ی هز اضملالاک ه دیده نابرورد ےب  رلانعم قیسماو زوکویتشووااضعا

 اف ھم مالتعو بارزب هدننزو ناکم نالک نالک زدهنسانعم كندو كندو ناراسوهتشنکرش هکر ز د.فدا و هدننزو

 ترضح هضور ور نالکر ولکه نسانعمرم 3 یسهمن 7 شابورد هنسانعمنوزفاو یتراو هن سانغم عفروتو لو
 روالکر دهتسانعم عدفضو هغدروق هلاواو نوکس و و ا شل برف شا فرط تایکلا لک ا هيلع تاش اکر فن
 رون د عورهدس رعرر د فاشوطںرعر دعو رب ندان اڪ نام هدنزووزارب وو ووالک ردهنسانعموالک هدنزورواکت

 لدهنسانعم نارمحو لدو نیقشاشو یدنلو ارک د کر را ااف الک هوالک راربدهنانز راد ر عرو لو ارغاص یعوبرت
 1 ردهیظعُ را "اد نانلواربعت حور رم قم مد رخ بکس ناف 3 ل ی۶د حرب تک ر اراك ىنا تج چ دفضو اورو ودو

 رر ها مهد لوار دشبا لس حر ر نول ەن را هلع هد تالقت ۱ یک ۱ نودیا حاقد ولدها اد وا ملا للعم

 هعسق کد نوا یهرئادوب ارشود هن احررتر دو اول ندم اع یطق یو یرابطق دلت ام لاغر هونحر زد هجزد حی زا
 / ا ےس



۹ 

 هه

 تا E دهنالس ع وریورول اع ق جرو رق هرزوا لاح لوا وقار د ند لا دد دلوا قجرو تر بو ها ماطو طرپ

 نور دکردیدآش وقرپ ورد هنسانعم نور لونو هک م فکر دهسانعم لنور هصک لون هک رولوا ی کیک

 ردیضام ندندمک هدنزودبر ر یک ردن ی ین هد رک دولوایک قمشاف كحومب و هک غالب هو

 هد کرت هکدوهلارغ هو ىع: .دوهیلا رک راریدر ها دیزهدس عود هنسنرب یک كد لوروح هر دیکوکزکد ارد تک

 ردد رغ اوج میک لوا دنفس فک زرد خد هدولان یایمومو یهو یایموم هدزارشروناوارتسعتیمانم .ودیکد
 نشوافنوکس شفک رود لیدی رعرونلوا لامعتسا هدر اق لتفاضاو هلاف د لار غص هل دیس یماطعو شخص .طارفا

 یک دلوارمیعت جوا فرم شواب ال او عسل هدعد# کر ت هکی ا قانا غم ناق هسا رازفا یالبا جم

 نززب نشفک_ "ولو هک ندماعنداهن شفک ک هتنرد یک ن دتر فاسو کتک هوب نتساوخ شک ردن رعمندنول
 یحومشهدننزو کتک شک هلواش لک انکا مدقمه دن 1 هکر و. هتسزلواو ندهنسانعم تشدو هوواهدنزو

 یسروییکء | تعور وراز نور ط! فرح نورطن هنعو ینحرقرلردبا لامعتسا لا مهلرا و ةروت دەنسەرو

 هد اورربویالق هداوربو ردعونصم ندیالق کر دراکم یراکد لمه)قاحاع باعید رت ينفك شوبلادنعو زرد
 یکو کر اربد لا یھ ۂدایکر ت هک نم فکه یا نک هلوا شاروامهلازرکم هلیدبس کل هتسکش هکر وذ د هفرظ لوا
 هدب رعر ولوا هج الان دضاس هبات رّهصهدفدور وقردتاهرب ولم هلن تد : وطرو میس شاو ردق الا شک

 ی میقت کود نغ وصول هدز زجالطصا ندرکه دغ فک ردددفمهنسخ وص تار 2حرا رب دکل رکو رغ صأا حداصا

 راک وک کردهنسانعم کن هل اغنوکش كفك ردنرابع ندقلو مو نوتبص یس هک هل دصق ق مرو اد اه ویز دهد ر

 هنیالد لواو نوساوا كناناوبح رب /اسولتتهداردهنسانعمنب رسوایرغصهد:زو لدن لوک لک روس .دهوعرهدد رع

 کتک یسولروا یرغصكت آ شول لفك ررولوا راوسندنرزوا بوکح هنسهقرار ااا کوت روس دهراتلوحو

 اتکا هکر دهنسانعم راکعکهدشزو زبله دهللو مجیان ول ناهار ما نوک نکرد در

 ردهتسانعم زیلفکهزل فک رزوسغاو لاب هلکتا ردفرظنانلواربعت زوسو کزوس دکودهنساذخمالادیشرتو رار د
 بودا هبادا یرقاب مد رقاو کوکر رداد لتا یک دا هشناعفکم وقلم مع سه تک

 RE ہک نالوا ےک هدنرو هلسزوص قماتش هر تتج رازکود دراء 2 هس رزوا نوا دیرتهرکصتدقدتلاشوب

 رولوا دنا هلکښرکر دقلاع ونربهلعجو نو نوکسواف خف فکر دعخان نمارس ادراری د سا خلارھز دین ر ۳

  كترام ندنوادطاسر ولوله ودر هد رقه رقمادلو | ول نادر رل رفاددصهدماشدالبرلرب اربذادیض هرکس ربع

 فدهدنزو هفت :هفکر ولوا لدم هروقنقس هزعاج تد د وقد :لزذنادتص هدرلناوالوا هاکعسا نیووب هکراوهنس رن

 هدمکرت رت رود هر هبش  نالقوریکبویلوکوددرکدقدناا حارخا یرلهناذ یول وکو دن مورد هتسانعدهز ادو

 ردب راکدید هنکیتفالاح هدیفرط لب !موررهشول ردیدآ رهشرب هتاف دید دتورو د هداضقهدرس رعرارب دیسک |

 هدتجمهنسح لاعاهدنزوزابغا را فکر ونلوا ریعت 5 یمهفک وزارت خدهدیکر ترو د هب ن کیا زارت هدس رغو

 ندیٌشکر ندرعک ردیضام ندندرک شک داکودیتنانوم ديف« هز نرو تدم م تک O E کم نو و

 هدنزو هدیصتهدیفک هنسانعم قمالتحو قلرآ او ار ابرولواید زالور دهن لانعم یت التحو قمرب افیمراهدننزو
 كح هوا تاب ا وب هدنزورپ ومزیفک ر رونل وا رییعت قالتحویریاو شمالتحو شار ارد وعم مساند نديك

 لاکمزینقا دیا نام هلترابعوب یزیفق ةجرلا هلع یدانآزوریفردب رعمندنوزمغت رونلوآ زممعت كاوا هکر دهناجد

 ETE تاب تاب  افصنواعاصعسپلاکروتنک وکلا اعارذ عبرت امرذق ضرالا نمو كيك اک تن ا# £

 ٹودو رده رلانعم قوا رظنووفگو از هد رعو ردهتسانعم تددو تنجو چر هد زو اعس افک ردهدنرک د

 روند تکه دن رعرد هنشانعم شودوزوموا هنا افن دوکس تفکح زار دهنغلژ و طرداخ وردهنس انعم تدالحو

 نینکشو دام ندنتفکش ردهنسانعم تفکشه افنوکس تفکر دهدنرک د هفوجضم فاک لات باب
 خفتوولجآ

 راه هدننرو ارغص ارفکر دهنسانعم كکودوقمروا نتفوکرذیْضام ندنتفوکه کرد هلس انعم تفوکوردهتسانعم

 رجعت قود ت علطلارشف هدنب رع هکردغوش كنك امر ضعبلادنعو یک كنخ اغا امر" عير دامرخ

 فرع فک لصتمه ف رع ICE یخ دنوا ردرب اهدا ید فلاور دتغل دارفک هند ابزروشلوا

 ندنوا صاخروس د تکو اک تک ر د هدنرک د هحوتفم فاک لوا باب ردلچشسم یغلنوا دباب یکی | هکردهدنعمر

 ردهتسانعم نادندو شیدهدنتخلدنزابودنز هدنرو افضاککر دهنسانعمتابنو یلتواور از 5 عا چ ورور وشب

 نطعلا تحد لہ ج رعرونلواریپعت تیکچ کک درک توب مورد ها بنا فا وكنب روش SAE رع

 هیچ
 روسد



۰:۸۹ 
 نت
 ۸4 ی

 زسرول ۽ ردهنسانعم قورو هد حر 9 وقلوص ۲ ردهنسانعم قد رغتو قتعاط "۲ رولوا مزالو ردهتسانعم

 هلنک اسن وو فاک ف دو نيش نوکس رهن ردا وعقد سا ندنتفشک هتفشک ردهنسانعم قلوامدعنمودولانو
 شوک او تو روت را هزار رو دهرصخ هدس رع ك وكر د غفر اڭ شوک |

 قىم ك ەد اوررپ ورولواربعت هلکه کر د يج! غاز او دلو ترتراب دابا لء هد وطز < لاب لوس لا هقالءوبرولوایجل د

 غاهدننزو سورح هلا هاشم یا واف او ۸ نماییم روا یشوفهح رسهلنُشنوکس هفوکش هفوک تیک ردیماراون

 یو کردی مور نتن فا ور تو ثکر ارد ثوشکلارذهدس ر ءوراسد هدیناتو هنمگر دت ا یراکد ىد یعش مرض

 ها درتعو لا یدامر بو دناقارحا قیلت ی راک درد نیتنسفام«كناب ایطاردتامی راکد ید هکرت رتردن دنع وناردام

 ضبقو تفارحو ترام هد نمعط هکر دغو ور یل طفاردع وت حارب قرن ذیز )و ط ین هکرتر دل یراک دتا ۱
 یخشبنواردهنسانعم طخو یزاسهلنیش خف هشک یدنلرازک دان ES UN CY دوشک هلوا

 لا لا یعکو لازعتعت ر راجسم یب اکو تغل شهدح .وتغمباب ر هکر دهد نیس ر فاک لصتمهدلمهم نعناتب

 ذیناف كنامطاواحو ردیدآ اول ع ورو رونلوا قالطا هدر هد يقع ردهرابرکش فورعم کوش تن وکار

 ی دازغ تک تال فذعروناوا لاملعتسا شاد هدلارشو را اب لا نضرتو قوام را کرذاواسیراک و
 رده اکندناشخ رددروخناشن زیکر 3 وره ردنعکو درکناهحهنعک ناحدوصقمییعب ناحهمعک ردتخل

 ان :وتقمتفاک ل وا تاب ار داچه ید اکو تغل کا الاه دنابحوا هکر دهدنخ هر نف رعفاک للضتمهن افناس ینا نوا

 هدر رعزار دهد هنتوا زوو زر داھى ورال را كرا یرلکدندقتسار فکر دهدنرکذ

 و یک نباتا یمالتخو ۳ رابوردهنسانعمنتفاکشو ىم ران ندشکر واک يالءف ندندمشکو ر رد ءاقهنا هلق

 هدس زعالاق دید شتو رونیدهوغرهدب رع ررلوا هدنزولابردو هدزعا هکر د هنسانعم لوکو ر وامزالو یذعتم

 واکن درشف قا صدزاغونو ردهتسانعم تاعو تدشو تجزءدشزوافخ افکح ردهتساتعمهحارو ىە آلا

 یشرتكن هماحو ك ۱ یعاشا شار هدر رعژ نونلوا هلدبس هضراع یراتلرکو هضغتدش وردا

 نالکهنس رزوا یک او دک د ناف اش هننکد ترور آ يک نخ هک امت كمزدنود هد هرشط یسر رحاو لرمرب ودا

 وركن اقتح هش زوو نالو هدد نک ما تاک زوم نوالوا نودهشش ضعللادنعو ردوص ها

 ضاس رربدیوص هحرص هدرک ترا نوش و ایزو سا هدیئانویو تام ءامورپراوقلادیز هد رعردکو کحو

 صقاندکردنننج لواهدنرو ناهار ذل ةتسم لعف ن د ن دین افکه دننزودناسردنامکرد ديف م هرصر تاظو هنس

 یهر :اوقءراب هنخلترواهدنزوندبن اسر ندع ندسنافک رد لو شو دودو ڈو دهد کرت طسهدس رعهلوا تواس ةت

 نوو ووص هنعم لود راد ادیردمالسلا هبلعوانس یلع یهو »ترشح ءزطمدکرداضم د دن اضم اض فکر دەن رلانعم

 8 رم نخ ندنتفک هدننزو تور تفك یدناردبا رول یضافا لد رابرت ندارتوزو عظ یکروف مهد رافیچ

 هد رذناهالح ناش هدنزو یرتفد یرتفارون .دماجهدن رعرد هتسانعمرت دوکو نرو ڪڪ هدننزو رتفد

 قلقر اند بر دصم یابهدنزو یکتفهیشفک زرد ید نتفدر دحاعایصد یراکد لباربتعت قارط دل ههلوح

 هدنزوروفغف روتر ده رلانعم قمر و التج هنغلترواهدننزونتفر ر نهر دهنسانعم یلقولتخو
 عز هدنروهظ مال وب اصمو قلوا نهسکیو ك :رکدرابره بو یوا نّواتم هدلاوقاو لاعفا هکر دهنس اتعمتاش
 شمالتحو شارا رداوعفم ما ندنتفکهدننزو هتفه هتفک ر دنرابع ندکلیالم تو رص نوعا نآرطضاو

 ردتل ی راک یعت هک راکش ا هکر دهنسانعم ەچكى يسراف مجان وکش چد ردهنسانعم قالتحوقرانو

 یغرواصرب او یوقرب کرده اتعهس ان نماد دزو تلمشچ نام روس .دهوخرهدس رعردهسانعمویکو

 ا ارکیده درآ رب ادکردنکلتوکتآ س شو لعفک ر دةس ازش هدنزولودخ لعف روژلوا ریست

 یرلذدراب وق ماعط رام جم "هدننزوربخسر هلل ویا زیلسفکر رار د كترو|یراکر ون نارا ارولکه  رزوایسب رغص |

 رولوا نرم ودل هاو رز دمین دیو یاب ردید اروناس هدرشرب ندنزاروناحو ەۋ روئاوا مبعترکق کر رد هع الو
 اعفکر و د صو دهد رعءرد غلا تدا ضعم)ادنعو هلو اهر اف الغزو نه هک دیسروا هفیروق هدندنعراضعت

 راک ك جوک داوقرب لیلا تیا ضعنلا دنع ردیسروادغب روق هکردفدا یههدربخا یاتعم هلا زیان موق یه
 ا وور د هذ هخشاووهریککت ج وکو رولوا رب وق ی نس ز ةر در وا حرب هس سهر ا ,اوررو ۲ ۱

 لاتحوا للز یعب ردهتسانعم فازرسیاتو یو رو دهم ئ راک دید هڪک لرایصآ هغ 9

 زابراف هکر دهد هجاص لو او رار د یخ د هفاز قحرو رق ی واو روت د هزط هد تک یراموکو یراقجرویق |



EAR! 

 زاب دنیا مسفت دل اهل منش ین یش د خشک دتادر فم ضعیورداشب لام هضامو هیبشاک اخد ىس هکر ندنعو
 ملقاو رد هصحرب ندضراثرکن انلوارابتعاهصح یدیدکردهنسانعم ملقاهدنزورتهم رو کرد تو ازورون هصلخخ
 اث ملقاو لوا ملقاهدسب رع راب دید ےلقا هلغْلوا عطق هر هعطق ی دی د 'ضراۂرکه نسانعم عطقرد ذوخ ام ندلق
 ردناتسدانه دکل وا ملقارذب وستم ەت رب لئهعیسبک اوکر ےاقارهورو دمو دروشکولواروشکهدنسرافهدنعقوم

 میلقا ردو ذم هع یهردن اتسکرت هک لا میلقاردیوسذم هب یرتشمر داتخ و نج دک یا ےلقارد تاع تق هزدلب لحر

 هدراطعرد کلم مور سداس ےلقار دیو فمه هرهزر در ملا ازوام سماح ےلقار د ةلعتم هباتف اردن اسارحویارع عدار

 اعون یدک بوران ولکب یتاک هلغلوا زاجما کلسمكفنصم ردب وسنم هرخردلامشدالب یاصقا عباسملقاردقلختم
 رب دقت نداوتساطخ هر اشعار امنو لیل فالتخا یضراذرک اکح یامدقهرزوا یتنداوا قطانابفارغح هکر دوب یلیصفت
 رادو سپ ردتعاس مشکی انوا ماده رانو لبا تسنهرانلوا نک اسهدنلااوتسا طخراد دابا میسقت ەاقاى ديلا

 هدنسارا هراد یا ےہلقا هج رب دقتورات دید ےلقارب هنسارا یتسکیا اره بوتلو ا ضرفیرا هر اد ضرعیزاومهباوتسا

 هدضرعرب اریزرولوا مولعمالاجا یراهنولمل فالتخاو یباطویضاوملدالر لس ور د هفاسم نالوا مقاو

 نو هب قرش طیحرت اب ضعت لوا لقاردکر اشم هدروکز مر ومادالد نالوا
 فان لقا زارغوا هرهش مانو دنا

 دنسودتهو نيج دالد ضعب ثلاث ملقارزاو هب رغ بوک ندب ونج ایقب رفاو یرعلاةر رو دنهد الد لح اوس ضعب
 هبایلاغ ضعدو مورو سراف لبحو نااسارخو تبتواتخودنهو نج ضعب عدار ےلقارک ندنسملاعث لحاوسامقن رفاو
 شعب سداس ےلۃارارعواهباہتاہساو ا3ا اوا لاو حورو ناتسکر تو رہنا ءارو امرتک !سماخ ےلقارارعوا هناا ہساو

 ندنلامش ناتسکرو سورو ہلدآلد ےلقا یخ دب رکر ارغوا هناتسک ی تو هزکد هرقو همورو هر اینام رسو هنایلاغو هبا ینانبسا
 زرد رد لور ر ەدلاع تاج لو او هل او تا هدن ترا هکرداح لوای راكقا یکدهدن دنعراضعد کا

 نییفارغح نب رخ اتمورایدر وزارق هرزوا قوا تعاسیرکی ؛یرا من لوطا بولوا هدنضرع حوا شغلاهروب نم ڈرب ر
 رای دا نیمعت ےلقا تردیرکبو مسقت هشراو هنضرعیدبشعا بولس نفی دلو نوکسمرارب هنواندعلقا ئ دن

 ردهاشداب دارم ةكردکعد یحاصیلقا زدیسکر تفضو هللاز نوکس ود > روشکو يادحروشکو ادخروشک

 ردهنسانعم راکووامظع و ناکر زر دعج نابزرو کرد هنشانعم یظعو لرز هلا چد یازوار نوکسوواو تة زر وشک

 نالط طخ نالیک هرزوا زان شاکیوزارب د سو دوخ وطسا هنر دیعما تابت یراکد ید شاب رقد لن غ هتک
 تاور هلنارمسک هتسانعم نالطن طخو هلعض هنسانعمیزابراضعتردهنسانعم طحو یزابضعبلادنعوردهنسانعم

 تمرذلوا نتشک رولوا من سلعاخ مسساو ردت ضا لع ندنتشک شکر دهدنرک دهم وعدم فاک لات بان یدابا

 نکلا ردهنشانعم جم و قج اند شک ر رولک لعاف مساو صا لغف ندندوشکد ۶ ۳ | لتفژ للهسو

 یدنلوارک دهدنسهدام را رد ید لخاش راراس كمآ ندن "ارد ءعوب ارب هاناح خف لخاشکردهلنس راففاکی 7 3

 قلوا نادنخو ك1 اوکو ردهنسانعم حتت وقم راو قجآ تدوشکر دیضامندند وشک د اشک ردتغلهد ءلباخ مض

 ءالضفلا دوم نکل ردرهتشم هلشر اف قاکت غلوب رونلوارمعت ك مرو دا شکه کرد هنسانعم ك مرۆ يلا ص قوا ن دابو

 هدم ةمانقتعو هبهمانقالطو ر د رهاش دا تازبورو ثم همان داش ؟رولکهنسانعم ناو او لوبو یدنلو افت هند اص
 تشمدلس رع فاکه دالضفلا دوم اصوصخ هدناد رم حاهرب نکلر درو هشم هلسر اف فاکی خد تغل ودر ونلواقڈلطا

 تلاحرار دیندهد رک جسد ردهنسانعم حو دمو نارد هدنزو راشه هاب اةاننیاب وا2 یف عام لنت اهلغلوا

 | رارکیود هلا خف هرتشک رای دلما قالطا لمسی هنتلاح ص,ذندناسق موزاللةداراو مزدالارکذ لغو رک ذی مسه دذ
 ]| نالزوموط رذکحوب قو هکردهتساتعم لعح هدشنزو كتف تشکر اب دهرت تکی خدهدنکشردس هدنرنوزوا
 || ناس هدنسهدام زدرانز هکرادهتسانعمیسکهدنزو یشن یشک ردتراشا هنادشهدیزناکتشکرا ار دخدیکحو

 يابو روتلوآ رببعت یهثروک هکر د یتوطشروکرکتشکی هل همش و یک تشکرد هنس انعم هعراصمو كشر وکو ید لوا
 | یار هکر د هنننانعم لتقوم ر داوا نت شکر ولوا ید یض ام قر هوا ماه ةا دوخ ابو هباکعندنذنفانتشکلناطخ
 |طخو یزالتسحفو یشنوکس هسک ی دنلوا ناس هدنسهدام ر رو شکر دهنسانعم ميلتاهدننزو رتخ دنا بچم

 تروصكنقاوحا هنسانعمهتخوس رة شموک شم اب لنیشنوکس فک نوسلوا هنرولوایوت هنردهنسانعم

 اد واک هنسانعم ترو ررب دداوصهماع ر روس دید هداوس یراددرو اهشم هوک 4 رل ووو یدل وارک ذهعفددنح

 هدر رول وار« عت هرو اه کرد هنس انعمد دوو د دعم ړل کو ردیضام ندنتفشک هلب ٿن EY مصتعتکا

 قمر اویمراوقجآ ( راو یسانعم ترد هد دن زو نتفنش نيم کک راربدانولصبو دیا رکتران هراس
 چچ
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 رار ذا لوا تودنشکا هدشنوک هر کصندقدشراف بواود یم فوازسو زانو ناعوص لحوم هرو مال ص

 یدنلوارکذ نکرد هنسانعم ش هک اکو رد هنسانعم چ ؟> هوا یرب هدنزو شکه خش هکینکر دص رە اچ

 هدننزو هدنمهف هدرجنک ردعضومرپهدنسدلاوحرومتشدضعملادنعور دیدآار هود روازبهنشز زۈرۈر ۈچ

 هدلودرېور د هنسانعم هتشوویزان ضعبلادتعو ر دن الط طخ نالیکح هس رروا ےقس مالک کرد هنسانه»هشک

 هدنزو مصشن : رج نوساکح رل>اعا رو هلةمرب وړل کو هرزوادغاک رکو هراود رک ذطو کرج قاطم

 اله رند روچشمر مشر هدنارباویدنلواناس هدنسهدام ر دن وکرب ندنراد یک تن کود تاتو نجشکو راک

 هبلغوقوح هدننزو نج نک دفورعم یربجثک لاش رولوا سن لاشالعاهدن و ردتحابصو نسح باا
 داش دار ندارن دنزو ج رع چک دادی سکو نوک كنور همان ناف

 بد رههکرتو "؟رودمردب راک دید نالموط هک دراو سش هل عفا طیور د دب م هدرا د ضع کرد عون دلو قفوا

 هنشک شکم هد !ودروردول ی رک رکا ارمنعت یماطارب هدرابدول الاحرتس هدنراراکوضو هدنسزرزرواوارغصاندن آو

 جد د شک هکرون دهرادنه حواری درد هنسانعمناشطعو شماصوص کرد فدا یو ,ET SK) IN .رعم

 ءایطالا نی ندنمسق تارونعو رادورارب دید خپش ه.ش هکر دن اورادروردت منرب همش هر اتنم ضعنلا دنعورارید

 ER | اغ لوچ نول ال و5ور دەر کد مااا رروردند تاع رع ی شاخ هکر دیراکد تارت ذب

 ردنکو ردهغد ولیق هکر دهنسنانعم فشک هدننزووشم ود وشکر دهنسانعم قلوروئو قلسحو نامروا رلندشنوکس

 عورت ەد je هکر دریا دی مس ۱ اوشک ضعبلادنعو رارکو ناعرواوببا ندن ارون د هارن نانلو ارب رعترب نو

 كل هدلودر ور راد هدعارب نوراقبح غا یکم مهوص ندنراهنافردغانن یرلک بد چرکە ن

 ندنررالاسیس سواکیکهد:زوداهرف داوشک رر دید هکعو ششحو لابلا یروورآ رسا هتان دکردنجما

 دوشکر دتغلهد اوت دی رد هتسانعمسوقوقابهدنتعلدنزابودنز هلا هدځؤم یاب اب وشکر ردیدآرادنانناولهپرب

 ی هشحافو هصعضفروماو تعراسم هرارحا یساضتقم هصبقناوهش توق ERE رو هدنزودمرس
 رح نالبکح ودنرذوا نالابوریمو اورج ها تیل طخو یک لنڈ تف هشکب هشکر درا درس اچو

 با دیدشذوروئارا قىس ەدااۇ دىر ۈتىل اراپ ۇر دەت انە تاوپسو قلی الو قور دەب انها دواک ا8د دەدەنالوق

 قلشو تو كللزوکر كلونار دیک م ند تز دص م یاب لاش هک یشک هنلوا عضو نالاززونههنرزوآکرونب دهر هنادلوا

 نخر دهلک دز هدد لاد شک زد هتناتعمیموسان قوام ةو ٹود هد تز ونا سپ ناهشک ردهنسانعم

 شکلوانزوو شاز طالوا رونلوالامعتسا هدعضومحافرت یرمسعت شهلکحو هنسانعم شملکح ر دلوعغم مس

 نکنه ر طرب هدنعقوم شک ش ازوا اینائردذوخ ام ندنو قراطنانلوارممعت یک = یحرو ذل وسهدنرب
 هذرالګو ۇزىن سزاف زریزاس هدنراعقو م كمكح ر هد هعارصخو لمکح شدارل ههاوح ههاکز نواری د

 لوا هدنشک هدنناسارخ تغلوراریدیورهدشک هب یلزوډ "بس ودق هک مدآزب ى نوزاد

 هر هد سکر هکروُم دهد هغو موو هداعو لواورار دنا ح رط هلکس . او همرصهس رزواهجر ان ناز هکروُ ده آر الد شن

 بها روساناب هدنزو شدشچ ششکروئلواریمعت كغلولواو قاب هغمزواهناوا هدنکرادتوهدنسودنوا قمروا

 رعض شاوهطازهکر رده شا هک شکردهدنرک د هر هروسکم فاک قنات باب ردن رعمندنول سس رو ده ازاص]
 قرد بود کروا صوقو رواد وس نوحاك رت یھ اشهدشنو چر طس ر دنا ورود ناچار يا £

 نالہکح هرزوا ی راش 4 د هکردهنسانعمهشکو ر ا وسهدنلگدرعم ودر طیسه وهم سورحو قوا طاصوصخو

 هتشگر دخل هدف اف درس هک شک ووم روس دهر ی کا هد زود تشخ لوم .دنتسک ردنالطد طح

 تطز زونلوارسعتقاف هدیکرتروس ,دهدهنسورق هور مولدو مراوال اورو دهرب تکا سست اھ دزو مش

 تز اک جنر د یکن طن دناطجخ یاب انا تش ی وات باش د وخ هک دان ااضتفاراردورف بور اقبح نیراکدرکحن نکیا

 ضرا الرت لک اهدننزوننامهم نامنک نياز دوام اپ رک ام کاو دک نک اروتلیوم هدنزاعقوماهفتساو

 للو فو نیش نوکس كنشک یدنلوا رکذ کرذ هنر لانعم روشکوز O gS A هنسانعم عرزلاتاد

 هر قیلتسحو یلوروتونامروالنو )مسکو نیش ن وکش ردنا وکه دزا د زب کوم ده هل ع ی راک دیدقحرو

 ردهررعم رد شقشک ه دیک دز ر دغته نشک د چچ ترانه موق وزن

 | ر هدنغل ارارانک ا راب دارس هک نوا نها هلو کرا ضب هلارازهراضعت رون دهدهنامنرب ی اک یدروجالو

 1 نکلنف هروکه رابر غو ردتوا لغوا هکر دەن ر وبڪرداب ااا ریش دکتر ناف اوت



N 

 هنسانعم تفرهدنزووانرب واتشکروناو|قالطا هد هعور نم نیمز هلی هقالع هفلیمدوخ او يرانا واوا لوعفم

 نداندوبد رازتشک ردترابعندجشلاچ هنضوصح یحالصو مخ كنآ جوار دونو هنلاح كمومغم دکرد

 شما او سه ردمزواو شمک قدح یرقرارید همزوا شمامشربا هح شوخ ریز ونه هدننزوورباوتشکرد هب اک
 ییکهدنز رو یسدننکر دهنساذعم ل اوج او یاس هلددسن وکس مکشک : رده هفرولخهدنزو وام لو تشه لوا

 رو درمعد هدس رع رذهباک ندهود ج دنور یشک رارد هر هلاس نالواهدنلکش یروزار ارد ةنسانعم هتشدو
 هد ررر اک دند ین ندناتف اوهلوا eT CEI روس ده هل اس نیو الطملوارز یشک

 یدندشانعویساو ۳7 کر داند عترت کز :وونللکز وب ندشیشآ نقد اد دلاله

 هک اترارزود نمش هنزززارب رب بورکه ذطوارپ هکرون د همنا لوا اب یانو نیش خف شک 5 رول ابا
 نان روس د هدهمروای راک د ىد نزواشوقوردمزوای واداشوخزمسکد ۳و و رود لغت و طاوه
 ر ونلواقالطا هنر هجشزکواداوء :زوزانكب وصول سرم کش oe دور هنسکنم وءاوراع فو ث ود ەد :روناغفا

 كراناوح بوم هزاتورونلوارمسعت مورو لراهلراه روم بک هلو مار :او کم فب روت او ةد وکی یهعکو
 رو دهر هفدولقهدننزو فلت کر وشلوا قالطا هد هس رام اور هبداع تر اشاواعاو هس رامارتورا تر ها هویشو عضو

 یقرطربویرمول یزودرپ هد تروصهغب واب کروند هفرظ كج هج اوص ع ویو روناواقالطا هد هنج رب ناط مس
 دلار اع ید ةرطایتدکت یک یلراف نالوا لمعتسمهدراراددولرارب دیندنادگر واوا لوی :رعاو یصن یاب اور ولوا یضد

 ردردصم مسا نک هدننرو تفر تیک وسا عاطریو رار د اعم ود رعرردو۶ء ۱ وع وص وص بودی هس زت و

 رده رلانعم قلوا مودعمورسرولبو قلوا هد مر وناشدرب وقلعاط هدنرو ندر ناک روک یان لتا ل

 كن ەر دام هدنرو دونسکم هبا لم ھم یار .دوریشکر داو عقم مسا ندنتفشک هتفشکر واک ید یدعتم

 شک الاحزبد تزرغراکر ت روند هنسورد ترغولهدننزو شر شک یدلبا لتقاهدزارب ناعرت ی ماسهدنفارطا
 رارروشد هاب اد رعول هکر ذماعط عونرب شعبل اذن عورازدورقبوژوش هرکصن دق دلواد مخ دلا خط ناربآ هکر دیر کد

 م ىكى ىن ولایدرغو هدعب بودانتهز کصفدقدلربایکمک ب وکو دی ارد هکرذب اراک د ید ك کشک انا ةه دالا

 هدهم اعط زمکی دلیارتیعت تکشک ایلاخوراریدربعشلا نکن ا ق قرف > نکلروشمدلشکهدهنسابروح هر آوا

 زرد هنشوق نغصقص هلند خدو زولوا داشیور كفاح هسرولوا هلمتاراعرک اراریدهسد رههدس رعروس دك ےک
 واکشکروئب د هنسابروج هیز هدننزونامتم تان دو ساک هدف روادید هنساتعم طخو کو

 شا رروشم هالادر عو شازوس یدو کرد منل شا هلباهدحومیاب کتک ر دآ دنندانواورد هنسانعمباکشک

 هدنرو ناسوهم اشک شکر ارد قعقعهدس ر عروس .د هنشوق نفصقص هدشزولدجا یر لرکشکرازیدیندیقد

 رو دکروس هلتکارن نووط هزوس یداربو كارول رغآ جاه ها هک ابر دکي د کج هکحر دیففح ناشکن اشک

 WEN رر طاشزدہناف قانا ع ورب هد رو هلغسم هلک شکر ونلوا لامعتسا هدنرلعدوم .كمروتکب وکح

 قیراب یسهمنرپ لواو رلردنا نامداو قشم هلکد ادب اراشک ناکدکر دتا ارب هدننزوربحشزرد ریخک شکر رارید لا اس ول

 لوایحوارب بو "[بدازب ندنززواو زادیاراوجنادراقرب هغرالو ارکضتدکه با بصف هشسز یکی رگرذنوتس

 هدنلکتش یسهضرذ نزاک همتا کان وتش لواو راردیادم هنروطکی اول هبا راشاطرغهنحوا ییاوراررک نده راب
 رغآ ردیالع هنوکونرانرهرکح فردس . یبالوا للا غاضو بولو ط ی هضمق لوا هلال اوصبودبایص هنسژرب
 نحالفژناصورلریدر نم هدیدنهورحه دسر عو لتهاک هدزارمشردیااذس نامدا بولوادعتسم یرلل کمک ناک

 هدهنشوق رقم زدم امت ناک تکه ویوز دن و کتک رد فشخ تک دکھ ئار یک هتتک رھ هتان

 ندنظفل لوک لا شرون د هنغانح یغلد لوکشک ةنماکردهنسانعمادکو ید هدننزولویقم لوکشکرون 3

 ردهنسانعم كمکح هلاروما ی ر قاتم دیه فتکوزومالوکو ردهنسانعم ندشک شکر دہکں م

 E هنغاخ یاد فورعمو یدالوا قالطا لوکشک نوعا یکی دروتک تولز وما یغددلا یمسقیئاد

 ن ق اکر درت دشا ال لرلیشاکم الاح رولوا ید ندر قابو ندجب اغهدنلکش قیاعررید

 طخ تشکر دلاکشا نالوا یتالم هرضبیکط خو طبخ ةدنعاعش تسعش هکیاعش طوطخ یولرب یاهک ےک
 هبراویادغب کز .د هدنکعاع ونریو روم د هنا ر راة دزو نورت :نیکشک دشا اوا ذ یک ذطکهتسانعم

 هلو دوشوهب را اکو .دهدهکیاولردرو روس دهنکناهرا هدننزو هنج هتکشک راس ندتوا هل ةو دوو

 قلا هنرزواو بویت هناعزب یوا یادغب !شابواف ادتنا دعنا چورت هد ةرفراررو ؤو قن اوتر زب باتو
 سطح

 س
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 تغعضورصنذس وقعقاوهدابح مانمایسهدنیر درول حر شرد رشم لقا عن ةه اطع نا مکسردر شر برق ۱

 کیا بولیروتک ت اواسضو نام فلا ةر انقر غارات دمت ندا یکم دلما تغلو نشک اشکریترانع

 هلبرب گرب یشروک ییاوهسلری و لصیف اعطق بو دنا هم داو دعزانمارتوتمهدصوصحرت هنسک یکیاهدعدرد مزال

 الاوت بویمرذل آ | نفت همداراز ابو هنراکتمدخ هننسکرنو زا هسوتکب ورتوکه نا خر ین ی یر نو شو ۱

 رولک لغاغهغلانم ن دند,شکو رد وسنهاک | یفاشکس وماکر ددا تدالورب هدنسزناروورونلواربنعت هبقالاخ

 أأتنکردیکرمندزرو هلا تشکر د هنسانعمرکز رو یک | هدننزوز ممارفهلیاواو خف زرا تكر ولوا عج نر نفل نکو |
TT ۱یتیم ندیزروو یدنلوافذح ات هللا عسا تفکر دهنسانعمةعاردلا ع نمدمردجخرم  

۵ 

 هللاد دو سکرو د 5 هضرعر e ةراع هلمتیثرح یتهدنراعآ یکروفاکی ارجو غاط یر وا توسک

 فاک لات ملت روئاوازصت قعر هدیکن م ردکسات اهرباکمو تطاع دما کروم هشتم قرن هدنزو تطوف

 را رار يته دنا هرز هلوا فرش ك غلو درو دج رفهر ءردنانز عاج طوم سكر دەدى دەموعطم

 یریغوهلا ب آرد لمعت سم نا غو هبا بارش نیمه ن کارواک يا لعفو لعاف مس اردن ی
 حرشلیسانعمنتشا ذکوت تبلت رع فاکی اوم ءالضفلادب ود ن کلر دهل سر اف ف اکی رؤ هش مور داکد لمعت
 هدیراجس هدن PIRE IN ا ب عو اینه نکات رو ماه دزو ن درام ندر ندراسکیدابا

 | هر هراسک ر دذ ورعم کرد هتسانعم تفز هلنا هدح وم یاب ا متو نيس ن لوکس ربسکر دلعاف سا ندندراسک هدننز رو

 رردیا لواش هار کک ینو رگو فوق هماعط یس هزات ر دمت یراک دید شفس ؟هک تر دزبنشکهکر ددا ضوفدتزو

 نيس نوکس هبسکر دلناف یرادق» مهردقرفند وص ردظاغم یهو عفان هتل 1 ۱ یکادراشت ایعت هنلعطوعت

 لتسک راد هنصو) هک رتردیرکع نالدهد ده رکصتدقدلقص فول ین كنابویح هکر دهنسانعمرامغک باب

 هتمرت لوا هدشزو هتفخ هتسکر د هنسانعم نفوکو كکودهدنزو نتفک نتسک روش دهن >وب قو هد زو لهم

 رک 9 نایوحو رار دیاری بعت هال ام هدنکرتب هلوا شمار ان دناچص یهنادروهو شاودژ ةد رود

 یکدا هک < نمد یک عرب ردراو یسانعمکاهدنزو سس ییسکر نک دارد یارلا یصعهدس رعرون دی دنا

 یاس لراشیذک انار هعراصمهدس رعرولواب تلاع یست نیت ادتفابژ هلا تسدروز بو شتو ط هلرب یرب ناول پچ

 کا هدناغل بتکع و نکليدانارسفت اراب ایم نهم درانزهدس عروس ذهب !یراقدناشوف هم 1
 میتسکلا ردخرصم هلنرابعو هدسوماو قحردروطسمواد رد اهبنشهرانز یرلقدناشوق هرزو ایت ران شک

 یخدهسا یرلق دلغدهس رال یراریهثروکنناسارتو یتا نکن رعم رانزلا نود هناشقوف ینلاهدشپ لع طخ

 ننطننق رداود زو چشم لزا ط3 هلننسنوکس طسک در طن د سز جد نتسکو بم هد نیا

 عتسمو كمرددل هدنافهدنزوروصفر زوسک ر د هنسانعمردنسکم و رسم هد هحوشفم ۳:7 1۲ یدنلوا ناسهدمقام

 لسک ر وسد هتسلوا ییاکسکواو ی آ [لننمزهدس :رعو ردە لانعمكزوک بوروک ی هتسنربو قلی عفسمو

 غیر انا عطا عفدو قمواصندشابو قملاوورد هنسانعم تاب موسوموقاناسنولع_ اد معاد هللو هح فات یاب

 جی واناسقطهدیابجوا هکر رکر دهدنعسر فرعیاک لصتم هر هېڅ نیشناس یمدردنوآ ردتغل هدر)مالفذحرولک

 هش هدر ېنلاءاروام ؟زاویسانعمز کس هد نرو شو شکر دهدنرک د ی فا لواباب ردلجسم یب اکو تغل

 ماس للنصفت یدلوادتم تانمهام یکیا یدرلا.ویرب هرز نس سرق ترد دوتا ناما رخ بوروتسوکیآهلا
 قحو اموع ۶ روس دردصهدس ر دات هند ادا کک ندلبتفیکو کیسا ۲ یدایارومهدنسهدام

 ردهسانعم روکولش :ووقتلود ه ر ونلوارسعت قیساق هکزون رن دهن او هنغح وب ال وضع نانلواربسعت ط هولاصوصخو

 شوخو نوخ ٩ روند شک ین هنسروط هم نو فن ص هنتلوخ ىلا نو تاک ارزو اھ ایا ینا

 یرلکد ید هرع لب ارتسعت ی رعا۷ رار دراتفکش “کو ر اتفر شک هدرب لح هل دزاتقکش وخور اتفر شوخ ال همردهنسانعم

 ۸ ررواغاد هردو د یک و عاص ند نهو ییارسراف ارلوصیراضاعادزولواثداحهدنک اوقكنهود هکر ونس د هنهراب

 هلا الشم ی یا لو او شو قعب زونالوا ل امعتسا هتس انعم هدنروخ ازا جور واک لعاخ یساو ها لعف نددنتشک
 ندکلرکن ووطهدنور دوهدسفت ی هنر هکرد هنسانعهریصض هدننزو لاله اشک تر هک هل ارت هب ردا شوپ

 یملواتلاغ هرب یر نکل یدنلوا قالطاهس : ههنکهنف ظیدنکی زره بوز طط تدنرلحا یا نزب زد لک

 یوم هاكر ا هک د ەدامربو هس مرد خآ زوک هظلبرب بولوا ضراعابفاعتم تکالنو هصغو غو هرو تمدح

 کروند هرداج یلکریدربهدننزوناهح ناشک زاد شک. 4 اشکهص رضتیرللع اف هدنعو جم راعقو مو هزار داض

/ ۱ ۲ 



A 

 رولد روا هناولاق درب کرد هما تک هب | زک ص هیلیاادامخسرد یراترحر وتهر دیا ے کن رتن راح هکردموضعم بت

 دو دنوزک یدناواناب هدنسەدامدان هرز زر دکو کف فو عمو دکر دز اد رو ص رژ روزک رو دهنفرهدس ر

 هغر 5 هکروش د هم ارومدیرک ایفا یرلف دل وه لف داران املمف هدر و هزر ه هژک ر رد 9

 رونلوا ریبعت هرانقهکرون روش د هنر رللاکنح قح هصا تادلراداصق اصوصخو لاکنح اموعو رولوا هدنلکشقرو
 هاتون ناسا هکر د+تسانعمهزالمدز کو راربدهنروق هلعد رحتروناوا قالطاهدهروشج كج هیلب ام ذنوبقهراتقو

 هدهن هرط قج هلاحهراقنو لبطو روند تاهل هد رع روناواریبعت لد وکو كليد ردینهرابتا لحوک ی یا

 ار داربعت اطنیشدیلکا راجا :ویقهدکدشود هرزوادیاک هکرونب دهدهنسهراب هنتر هدنرزوادملکهدندرا اومهورلرند
 هنادند هل هبحم یازو هثسانعم نادیاک هبال مهم یار هدالضفلاد ومو رد ر ظن دیسز ەد هلا لهم یارهدانعموب

 هدنزانوک تین نن ھا یدل دادن 2 کرو مک هدنزو دذ زکر د موس یھ هنسانعمنادیلک

 راز از هسا خاد نی یکوک جافا زکر دهدنرک ذ هموم مف اک فا با بابردهنسانعم مزک نی رک راررد یک هرات ۲ ۱

 فاکه رانعمول SS روند هلصوحهدس رعردیغسروت شوق رد هنسانعم نادهنح هد زو راجد

 روند هد هعص قراکدیدزاسهرافو هتسانعمهتخوس مس شموک شا هار 9 00۳ ف* راهم سم شک

 نس نا یتحوانوآ ردنفرحداوس روند یخ دهداوص یراةدروا هشموک رار و يقو یدنلوا ناس هدنسهدام رق
 رده دنرک ده وتم فاک ل وا بابر دلت میب اهر تخاروفطز ورا هدبايجوا کرد هدر رع فاک لصتمهب )مهم

EYمد ناف یکتا دنر ابعندمدآو هسکه دزو سا  arهکردکعد لکد مدآس ک انرولوالعد كامدآ  

 سالو اک هدننزژاسر اسکر ونلواقالط ااصیص هراهنسکدرغا اوجو مرکو فراعژ اندو لقاعو هلو لیخ دارم

 ردسرفم ى ! ربع ررد هنسلاق ندحاور بولوا رابتعا ی عاتدرب هدنزوداوس داسک روس PA هودا یسوقمو ولدزو

 زود ۇلۇۇ ەد E ماسقا لضفاردهنس انعهدیراومووحا هل ارویسراذ یاب فو نیسنوکس جسکا

 یرلکدید ند ا تاک یا ین واک ناهدننزولغلسک رردبا لوانت اهم هد انآ یم هود

 دعدهلضار ةدنیراد-واو ںورہ اندنرلفار لصا ناسزابراکز هکر دکولبرپ ندءلز هدنزو هچسو هچسک ر روند هدهشوو

 یریبعت جرو كسرابراف هربشطالاسراریدیخد هداک اوراررویق براق رپ نیراجواورارکو د هرزوا یر هرهج عطقلا
 هنراشابفاو تنوا ارعالاح کروم :دت اصن اش لوا چیک هداوقر فرو دهملز لو «عااضعیلادنعوردیفر عج بعد

 یو قاتسب ردفورعم رار دیارابعت ك ینوکه دیکر ردایدنهکردیبسا یتساکءدنزو یاوک هلو حاتسک ارالوط

 ٌكاحو نتا ی عدندهشان رصانع ءامسا لصاردیدآ ص ندیرد ومسوخهدرو نورد نوکر د فن د یت اک

 ےس اهدنرو |اسم ەالاد ادیسک ر د هنسانعم تلو هسو قابالوق لنس خف هسڪڪ ی دیالث اه ہھ۔اہتو بو دنا عز

 لدالوب هلکنا کدی م هنسق لا هتنتزو دقت نسنیمک سسک یدنلوانانهدنسهدامردرمش "5 یاو د فور عم هکر د نحاس

 روش درجة دہن ر عر لرد س سکه هداب هشنح لاورار دیا نام هلا دوسا جاز فو یرابح اص تا در فمر ارر ا تح فر ھو ج
 یراکدند تارغلا بس هدس رع ندنعویّرب نسوسهدننزو نوعی هلفاق نوق شک و دهن هزول شعیلادنعو

 یاود نانلوارمعت داس هک دهتسانعمادیسک موقع هدرراریص) المسک راد یخ نوغزوقهدمک رداع

 تادرفمرا ادا :شاور دلوقنم د شوهر تک کا یر یر , وخرت او هدنراغاط

 موقسح ساک هد اکو ک هبیشهنکوک هنو لزدر دب رلکد ید نوا كاز وع 21 رب ارمسغ: هللا ءحلس یآ ی رابح اص
 هدعدردن اربا هاش ai بقل هدننزو یرمسق LSS aS AN باب اال

 ندنسنح تابویح هد نرو لتشخ هلو تانکر ارم دردم هوش فاو یداوا اخ لع هت اهاش نارا قلم

 نالوا تنوع لنور بکر نسنوکسیسکرون .دماجلایرهدسر ءو سنوراهد نورد هلع یرلکد ب دیدنوانجرکوک
a ERSردعع نادا تدتلحا سیر داکد وب خص یراکد یدیبباق دیکر ترد  

 رانك یرلکدد ین کمت هود هدننزویتسب هتک راراه بودنانوطوا کرو 5 رد دترورتشکر مک

 | لنس اوكي ییسکر دتغل یخدهدنزور دنغح ؛ود هتسانعم لهاانو ینک اندننزورطسم لاد عض ردنسک رولوا

 ردتراعندن "[دوحو نعلا در هکر داوهرب لیفارساروصور دن: اہ E E او او

 | ا یی نار زم زکر ا دلیاناس هنا یشع كج اغا یلنکی درر اربد یم ر قرا عبو راد دارن سفت هلا یش ءتو غلب ا تغل لجارفکآ

۳۳۹ 

 ۱ یروکتآ ةدنکبلواولورونلوهدنراعا ییجرادضعب رولوا ممن > ی دیر دیر ر حر صوص هناعودنهردرمشق

aus 

 ۳ ردن اکن دکمزیو تایح ندادناج توسکرواوالصاحندت ا رب هقشدرارب ددرژابهد حرافوهندهدر ع یس اقر ۱ ۱



A 

 خش ندفدنف رولوا هدنندرک كناومح رئاسوالناسنا هکر ون د هد درهم لوا لا ه+نیعو واودموازمض وَ

 بسسانمو یدال نی شدا ر دهنسانعمدارک- نان اراک دکور ۳۳ نک فاکی ا بابر دک کرب

 NEE ر .نودس < تای رر وس ك شاوزوکرا اک کر رو د هدکنکد دی راک دیدهردنکو ان ایا روغدواو

 ك2 زلولمان تال | یسهلوقمرخ>و لت قلطمو راربچ هب قاحوو هشارتلف نالوا كيزودو ی رک ا هت ورک یوا

 ی راک ید یوالغوا هکتار دین دوکنناب هکر ده ۷ !هللازنوکس ناوزکرون دهدهن ران اب نالوا ئ رک ۱

 هتک ب ونلغب هنسهرادزرب هلا طرح بو دیروق هلل هلا کور یمخو گرو یسهبادرب ردن نرو نا

 ماجرتشن هدنزورابغ رازک ر د هدنرک د هموجضمیفاک لات باب لوا نولقلا نوح سانلادنع هسایایاصعتسا

 | یتشوار داح هدنزوغارمس غ غازکر رد رتشاهل رت ردیراتلآ لحهدیادصف هک یرتشن لراربرب نعد تی

 بنات یارک ار رو د قشاهفجص لواهدس رغارواص ققرخ قب رقهلکنررید هشام ا یراکد ید
 ا رازید شذ شک هک رت ر هکر دز نشیکم سا ها هدح ومیاخرازن دوکس هزب نیر REET وبسانمو قبال

 | كسا هراح هدنرو نزلنک ن درزکر داتاف یرادشه مهردقرق ندنسهراصعرد,طرو دراب هدنرخا یواهحرد||

 هلن اس اش وک نانلوارتسعتزواف هراو راضعد فول ردناتویسوخرب هد رو هر مز رد چچ قمهرانامردو ۱

 ف ردتغل دهد خر بز نوکسو یدناوارک دکر دیففنم خاک تخ خر بیعت الا نوک رکراضعبو ۱

 الا روند ید هداوس یرلددروا هشموک ك رادو رقو ردهنسانعمفزک نالوارک ذ ەدە و تف هل اغوازنوکس ۰

 ار ر شف یب اکو تغلزووا هدناب یکیا هکر ده دنر یر ع فاکل صتم هن یسرافیازنام یتکبانوا رلرب د داو صول رک "
 !ضعبلا دنع رارندرف هدس رع روس د :هدزکسا | ما وند چۈ غمو رک کر دءدنرک ده وتفهم فاک لا بان

 | یعنردهنسانعم ميشوربلس ل هاناهاذتص .یان هوا" نآ زکر د هنسانعم هفحو هواک هلا هدح وم یان هار کرد رعمكنوزف ۲ ۱

 ,ندیبار زدی وکی دما لمفردردسح مسا ندندیرازکهدننزوراز ه راز رازک ر اردنا ار عت واو لکو وک هک یدروقكيبا 1

 كنج ردناتفق نانلوارمبعت لاتو هکر دیفداعوهدننزو دنا ةدنعا کرد هنسانعم كل هرابو قعر هدننزو ندیشارت 1 ۱

 )رد مداد !خززبوا هعولود ین دهرا "او راد دیددنغاژ کو دنخازق غر ى امان هن ر ۈچ زار کە دنزاتوک ۴ . 3

 ارد هتسانعمحدوهو هفگ کر دضدا موءدنزوهواک هوار ۲۲7 TT TE کس کودنک از کو شدنغار 1 ١

 رنک عدطنوزومانزرک لا حوعمونهدلا سقم نآرطارگ طاح رکرداحر رفع قم کرک 1
 ندهبکلق جور یدلواصاخ لع هب ۵ رةعهلا هقالعو ردهنسانعم لتر وق 5د یر اهدشزو خا مدر مدرک وول 1

 ِ تدروقسا یر یر مدرک راربد نرقع حزب راد یدنلواقالطا ین داکار ذوا لیتشم یتروص برقع حرب ینزکس

 قارب یکه رسهدنرزواژرمبکع ررلواربثکیرانکی دو مس قدصو قتمار دل ام هب ک نرد شور دلت یراکد ند

 ضورعو ءام لوزن هنیعو عفان هنتلعزوکبش یسهرا نزدی ثادحا ین وو بزلاج یکت رقع هلکنآ اردراویکید

 هر یر وهاعاد ردروناحرب صوص هنر اد ناتسزوخ ها هلو دعمواوو هبتمیاخ ه راو 2د رک ردنامهبهواشغ
 e جدول یرف ولن مدر تمدزک ردن رفع خب سازودرک چد وجا ولاه شاز زوا لعرب وق هجک ر هردک قرروا |

 هلعولر وارد سداد هدا رعرولوا ثداح هدنراس .دقنرطروس د هتلع یراکدندناغاروقونارب تا همدزکر همدزکر دن رقع

 نامز یلح هسروا ىلا مدارب هک وشردهاکر وان هدنن اعهدنزو فرشا :فرزکژ رادیاربس هت فرو هنطو همالوط ۰

 اعرکرد هنسانعمنوشرتوک نوخرط کر رار د نوا قر صو ماوعو یس داغر هک ترک رک رک تار ندنلا |
 8 ربا واو نوکس واعر اک رارب دنازد هل هه دەر هد ردا اوس کر دسفدا موهدنز :زونأع 5 نازک ر دف فو اغ 9 :

 ۰ تآ نوجا تنیز غرب وقرولواهدلابح نالوا هدنخآهزا ناشد واطحم کر دزوکوا نانلوا ریبعتساطقهدس اط :

 یرح هلنرادتغا ولو یز زووکو کد یمن ردن رزاکش عبلادنعو رلررصک ء هس رسان قکسوعوو رراصاهنرلتوس ا

 لیف د رانبلیف بد هنهنسن یرک | یسواو قالوظیالیم هدننزوتلذ رک زاید زاطوخره ماوعرید ناطق ا
 هدهحاع |یرک |یبواتانلواربعت یار دو یکءهر ط قح هلاحهراقنو سوکوت ]آن انلوارممعت نرو عزة یراق دال وق

 رزادنارتداتسا توضآراهزیوآ [تیقیذورخ اف بودنادنهنشابقب رصل مکن د نالی رک قنقهنررژواهدنادیمروشم د

 د هرتاورلرد ساجر اكا رد : رعرولوا لثات :راهزیوآلوانالوا بصمررات قوا هغافلواندورک

 لاکنح قلطموروم د هده هغرحب یرک !ینوانالواهدنرادر ی 5 لراشوخ ین وهم درایو "لدرواوزاعوروش د

 ا لبر اق فاک اک ےک رانا هد تولقامرخ هنا هکرون دهد هن ید قاربطلواو رونلوا قالطا هداه القو
 | فورد راد فاود هدزو و نوا هم یازو ی نوزامز تک دهتنافتشر زا عام و رک اکڑ کر دین ۱
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 ۳5 هلتسهدانز کرو ده وة لوا هدر ودور س .دورک ر دعما یردارب كن هسیو ناری یرال اسپشكیاتسار وا

 ,تلالمو هیچ ف نجس انچ رور تووپ ر طو ط اتو شدعهدنزوزورن ورک هناوا یار اهل وعصی وص)غلوا

 هدنزو نورب نورکر دهنسانعم هبنکشآ هدننزو شورش شورکز دتغل هدانا هج ۍازردن ددا دضازواک هنسانعم

 رادقمعارد كنس ىکا نواز حدو د هرا دقت خسف ثل اھو لوهحخواو هور دناوارک ذ هکر هثسانمادنزک

 رواجر لاسو هنساو شوقو روند عارکه دم رعزد هزادناتلس ب جواهدتاورزب رولوارادقم هزادنا كښ تردهورکه لغلوا
 كراوط رتاسو تاغ نوتا وتو بما ص الا دند ثق :هرک رونلوا ریمعت نیاهدمکرت رربد هدمنهاکمارآ

 یربردراو یمانعمترداللار فیتخقورونلوارعت هو هتشوزوا تاشو تاقو یاط هنسورو نی هک تەك ی انزوا

 هل شبحول ردهنسنرو دمو یلراو قالطم ثااتروسد هتسورواب راوطر اسو تا فا ررب دەز د وطیراقدانوا هلاکو ج <

 هده رب دملکد فا غو قد اک عناررلریدلاخهرکو با [رکواوهُ 5 شت آ ۂرکںولوا ۳ رب ره كن هعدرا رم تاع
 روح الت ردایف نالوا رخ زیر شرور موش تب روس دهنسدغلاطتوص نا هکر وا د

 1 ین هکروش دهد لوا عد ردهنسانعمنابر ةوادفهدننزو ناب قنات یا ناب کر دهن اک ن دناممآ زوسمهودرکو

 | هلفاکس مک هدس رعو رددغل هدهلار زوم اکق راد رع ياب رو هد مضض لق ندهنلدرب ی هنسکرخ :آربابو
 ندعلعو زاس هکر درصتحو رقح هناخ لوا هل یسز اف مح چ 2 کر دهننانعم وةواارکروس خەن هتک شمراوه وةدوا

 راکش هدننزوریزکریرکر دهنسانعم چ رکه دشزو هحاک هععرک کرک یک الصو ی هتلم وکی ساو یی ولوف یسکیرولم اب
 آلت ط یسکو که کرد رعو ردراک تدخن دیا تهدخ نوزوطهدوشرد دیعن رد هتاهانهدراغ او

 شابا ند ةلعوزاس لا همعمیاز نیرکر ون دهد هنسدلرخزاغو نالوا هد عزن تلاحو كن هنس کن لغ وو هن سو دایشخ

 ادم اسنپ رک, ترک رد هنطانم ا ق ج ىو و هشوکو رر كمل ندزک:بو آ 1 ییو راشوفورونم دور هشت هاش

 ا اک نر هشوق یراکش چہ فرقن نیغاشو نافطلواورذ انس ورونو تاقی ایر ۱
 روس دهد همعط صوممیراکد ردس نوجاكمهوزت هراش ودیراکتشو هلوا ش عا نرد د وبولو هنشانیدنک |

 RF نیک هم نع عر ر دهنسانعم اغ مورو بسر اف فاک ن نوکسو چم نش خف ترک تنشدرک

 هل او : نتشدرک را رب دهد ەن ق ندیک تو وي !نرلی و شو دور ده نسا تعمر ارفو قجیاف نتضرکردردصم بسا ند نتتعرک

 رداعنم یغل زوواهدابحوا هکر دهدنجهریل رعفاک لصم هره یارنانس یجرب نواردهنن انعمرازفو قجناو

 .نهنالواز فرح هدس رعراوردهطدارءادا کرب تففع زا ا دوو زز نک یدک فاک لواباب ۱

 یاب یاب هبازگ ردتغل هد نا ی انعم هد باز خفوردیدآ تیالور هدناتسدنهورونلوار و لوارهبعت نا ند ن دن ەدىك ۳ مر د-فدايح

 بکر ردهنسانعم هبازک هدشزوهرازه هراز ر رد هاو کما هدتزژداوس دازک ردهتسانعم حد وهو دف ها هد ۇس
 ردت اس  یلمعط موم ام فورعم هل کاو سارا دیتدزودناهردناسربن ندنع شات هدر روادر داهل :ومیاب

 دوب و هلوا فورعم هلع-او هدنرارایدهکراحیدید ردنابناع :راکدند یزامباملشاوب راشعد یدناوا ناسهدنسه د
 دنرودوم رخ هدد هر Xas ۱ ۲اب اب ما ترکر اه اتم یاتفک من زودرس ۳ هک ده اتعم شر *زوا وضو

 [یمادو ج اعا هدننرو ند کرب 9 ردژریه مسا ند ندیدزک هدنزودزرب درر روئلوا رییعت هضوردب و

 اول ی لح نوخرط هکر داح رفزداع م ہاەد شرو ن وکر نن هبا هې یاخو هم یاط نوشرطرکر ذهتسانعم

 ادسنس رقه دزو فرح ف فک ردیف هدیاب ةا تشم یاو هنسزافیاز ردعاجت یوقمیدنا واناب هدنسهدام

 یفدوکهکردو له هاردراو فِ رط جاف رم كتاب ا ردشموک شات جاب هتحوش مسو ردرفاس هر "

OT GEدرکو کرادقمرب هتیرزوا هزوک هتماضتقاو اردناقا ارعا هددیدشرانهرگا  || 

 لک اسی از نزک رته دنر لر اکر اب وحوضوح هکر ون دنا لا هدنزمرسمژردتفل دارم

 ییتس>ح نعلا ة رد عام سام صو عمج 2 مارک تاداسهدن آ ۱ ا هدنرانوک اروشاع هنسرهم ندهاکهتفجر هد رثسوط

 یرکد اربع وکر روس لر ەنهلوح هلو نوکسو از شک هدنزک ند هت ایف نور ادوزکتکو تنه -ورردباربا

 لس ضعبلادنءورارید كالا دکوشهد ءزارزوس لاب شخ اک ا اوهزوو رار دارا اوم روز هلکن دشا

 یراکدند ن ؟حنوکقوب ردشوفلومرپ لرف 5 لل انو فواز ژو کس هکر رکع نام لکن اکر دلاو > یکرارس

 |ةد رعروس درک یخی اتریش فا رک رلاضعد راس . هزاملان ننزادانقرر با مش لا شوق

 روند هب هذس جیم بک مهلا یر قو شاب ازد هتم اعم نتج ش وتهدننزو دره بک رر د ضد رةق ەر غ الازذب

 رد هنس اتعاب رک از زکرر ولواهدرلاو هزات هدنم با شیقابرفک اکر دهن: ئروةغرطربۋ شاف ر طرب شعبلادنعوا

 ا ل
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 ردرصش رب هش هنمزرا تا یر هنادو رولدا یرامقل اس هناد یک TET نلت رو ۴ ديد

 || صید رعرد هنسانعم نهارتیو كل هوک هنا ةانشم یا خوار نو کس هبرک رر دیا ص مضت هنزادد نم فوزا ظ عبا

 یطرق رون د هدهنوس زو هنتونو رولوا هصق یکیویکتاروناوارببعت یک رک الاحردیدآشویلهرپ هاتسیابهزتوآ
 نالوا ربعت قادرطق هدنرو ندرب نحرک زد هجا دزوه رتو نوا لر اف مم ونک اسیار جرکر در عم كوا

 یجل هلیسراف جن خف ہجزک روند فوضرغو فورضغ هدس رعرارب د خ د لتر کو كیرکر وش,دهکنک قشمول

 | هاو ۱ راویسانعمتردهدنزودرپ درکر ارد هزوک یف ارطا دنیا بود اید دن راک ن ات سوو غان هکرونرد هتسهب ولوق
 نانلوا نییعن هنحط» ه صزورنوحما همعط هرات الن ن اة ة دراز وما ناک املا رده اطیغاط فورعم

 هج هقشیرانا هلغمر اف هدنو امد وک و دیا داز آدیفخ یدناینیشادیهش آهک هدازهش مان لہ امرکی دربك مدآ کیا

 ندیناسنا ةرثادهلغلوا یرلتبعج هدرلتس مربا هتاورارید زدن دنراترذلرانآیسهفناطدرک الاع ی دی ارل ٹو ا م وقرب

 حالصا نوح تعارز هکر دننمزلوا ۽ دن درکدرکدنتشرسیاهنا زا ی دندرکد رک اعیاہتفا تک ر درام ورب را
 لوک ۳ هوا ناتسد تولیک !هرسایو لتلحاصوصخ زوم دهد الرت عور نمو لوا شا تکی دذخ یفارطا تودلوا

 زرکز دهنسانعم یارونایوح £ روتبدهد هب هعنصمو هنن رابناوصو هب هکری ورود روش هد رع رد هنسادعم بالانو

 ۱ هر هراشمو هوا شعاوا دید فارطاو بوتلوا حالصا نوجما تءارز کروند هبالرت لوا لبا هبچ م یازوار نو کس ٠

 هلا ناشومزرک ف وراضعت ردنا ورشو خرب )جم هام هررکر د هنسانغمزرک هررک ر ون دهد هنس هو هنر طك څو

 هب اقسو قدراوص نکا ویدلدارب بغت هبا یسهریز ك رک ر ا طعبور دہ امن کو کک ن انلوار ب عتزو اھت مرو هک دا نام
 روند هدهنغلقسالوطو یکود رال قو كح اصو ردهنسانعم مادناخ ر ولر لن سوار خف سرک ر دنن ساغم

 | فان یوم هل: وکس كنارویدلبا تاور هلت كنار هدلوا یانمراضعورولک هنسانعم دع ع یوم جا ص یخ رو دقو

 هد هتساحم طولح هلاوو رر دهد هوس لصتم هس رپ یریو هنلضا كټ هندن ره هلاک سک هد زعو یدلیا مسن هتسانعم ۱

Êردهنسانعم سرک هسرک هلوا شاوا عتحو شخلب وط هدنرزوا یرب یریو بواباب هرزوا ضد یضعب کروند |  
 یسوم ترضح زوط سا راد سرک هلوا شمقل اف ندهطروع هکر و دهغواط لوا بار مور دضراٌهرک ان یسرک |

 شش یسک رولوا باک ن دنن رس كبو حن د ےسو ندز دنوکوردزون ادمشروخ رز ییبزکر د مالسلا هیلعو نسب یل

 شرک شرک هناغرواو هب شاروا نداق هلا بچم نیشوار ےض سرک ر ابتعا تس تا هجروا هباکن داند هشوک |
 خف رک ر د هنسانعم فزک رشمهدهخزتفملارنوکس فرك ردهنسانعم غارک هدننزو غم رک ردهنسانعم

 هقلوق کروند هغواط ناصب هطروع بار نوکسو رو دهد هر هن کل کز اظیشابو رارید هشابز اطزتسلی هر ||
 راردیا مسن لاش بولآ هلخارط رولوا هدد یرابو نیک را رد ید کو قشمو نالوا ریعت ك تفتو رونلوارببعت

 هدشزو ناکرتنآکرک ر ارد فو رضع هصرع رون درک کی شمول نالوا معتقد رطقهلفاکم ضوءازنووکس ئرکرک
 | هنروط هلذاکر سکو ار نوکس ی ر ردت ابن نانلوارتبعت لیفرت ف اب هدیکرتووقوق هدناهدیسراف هکودقوق دنج منا

 | کردتلع ناثلوا رممعتیسوک ارفقواطروکسشو ردلب نم یتلعروکبش لاک !ینزغمرارب د ین د ك اکر وند هنشوق |
 | تحارب هراورونلوار بعت یدنقص هکردهنس انعمبلق ضابقناو هصخو مغهیار نوکس مرک ولو ضراعهزوک ]|
 روند هدم راک اقلطءو روده ےک !نالوا ندر ومد یادناو ندسا ف ۍ ئاب هدننزو ج ماک مرکز دهن ساتم ۱

 با روط e هرو د هرالوا هدننرو نکس نرگر ونلواریعت یس وجب د هکر اربد هد هرن یک !نالواتدحاغاو |

 شدهدننزو دنخ دنرکر ولد هتوا لروح هل اررممک رر دیکر تغلو ر دیراکد ازعل االاچ لوا هداه یراص |[
 تونل هقلح هلدالآ هدنادیمّل رک شع ۳ یدنلوارک دافنا کرد هنس انعم نرک  روندهننادبمتا ۱ زاویسانعم ۰

 | کردیسا رهن ربه رون د هنازقلوس یرلتدنانشهب و رایج هيو ۽ رولو هدنوا نوکر ونر ابر اک ارون د هتلوا هکر ||
 لر هها اوح مدار مضو رولوا نکس. ریشعرول هدعاط لواوردبا ناب سن دنفرط نایهّهصا وعس ندغاطمان هوکدرز ۱

 كلر ر دهتسانعم دنرک هدنزک رارروس لیشح هلکن اهر بورلغد یک کر وسهکر وند هغيلیراکا دات اري غتوکزوس
 لارولاط هدنوآ نوک وسایوهدکنح لرکسعو رولوا هدننابم ۍراص هلا یروط کروند هن الآ هد ت زو كنف

 مو فر زار دکر دف دا موهدنزو هدنرکه ل راف فاکه کن ر ردیډ ایمر ار ورو دهد هنسا را هرلاد نوت! هقلح ||

 بایسارقا هلار مط ورک زار دیاربعتوکر وس کروند هن راغيل يڪ کرو كج هرو س لیشح لر ههل وج لار
 هرفوزوح- هدنزو تورف تور يدلوا قدسفم هکلبخ هدام یلتف كموادنمشوایس ردهنښکربندنسانرقا |

 ةد زو ناسورحس ناور ر دهدنساضت تاره هیر دور دیدآ هنر رب هل باه چ یاخو واو نوکسوار بن خورک ر دهنسانعم

 ۳ یی نرو
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  4 eد ۳۹

 یلاثم ندلاثماو رد یک هکر دز یسیزورش یری هک عمارونا یکیاو ردةج لوا یراکد رکج رازدلی نالوا هد تظب |

 اړو هشسنادوردیغیرشنفصو لاعتم یادخ قلم ل اعف هلیسر اف فاک ر اک درک ردقراص یا قامشیدا رم هکر دمواعم
 تغل هدنرو نامرکه لنس ناسرک ردهنسانعم راک درک هدننزو زانم زاک درک هلادصتو لر غد رولک هنسانعم ۱

 دقدرش مسارب نداتسح ءایما هدننغل لااا زن وکار شو سوط درک الر رد هسانعمعارزژ یک اهددنه ۱
 نارعهو لر نالا هدنززواتاحارحمل دنس نوکسوارر سک هنسرک هشسرک رد مالسلا هيلع ینیع مسا هلفاکے فو
 ر لوارتیعت قیلشوم هکر روس دم ادصندارو هظندغامدن ڪسر وزا هبا هجم نشوارنوکس شرک رد هنشاتخما
 هلبم هاتزک ونک لاشاحف سحو توج روح هدنرو هسرمد هتک رربد یداروخ هن دارو هظندزاتو ۱

 یر دطلغ نکلر موس ریه نیش هدراکنهرفراس تغلوب رک کرروس یجحاضیرکت اه نهر فرد لغ

RIES ۱لب ته ندعو نوارزام هلن ون هنادمرکر رد كحوو لکو که د دکر ت کر دیدر وخ با هکزقمرک  

 ید البل نابیرد رش راک دید یرغددروق الر تفهورد هب الود نولرزامر ارب دید هنادرومر برم لر حش نالوا |[

 چر رونلواریبغت مي ابو هملیب هکردهنسانع»ناتسح وزغاوراراقداب یس کا سال نضع هلکناردن ان یرلکد ید ِ

 هده یک كجو کور ارد هشید لروج قووقیسورععا هلاواونوکسوار می یرک رریدهشوالروح هلو نوکسازرسک |[

 :نشنپشو یادراجو نشوکو هطوا فافوفهدس رعو زوشلوا بتا ددکر دارزوو نمطالسناضقاویدهدنزو 1

 نوا تعارزهکر ارد الرت لواوروش دهنکرش اتآكنومقهدشنزوراحدرارگردهنس انعمدارکهدارکروم ہہ ,دەياولاهراب :

 رذرازرلتفصو دز راهوهدناههقیقلف رناوارک لس زونج گام قو رز دا رفاو هدنسطدو ردلخ د مز

 ارهاظ رد ئ هننوررا اکر دیو یساصد ناک هدلاو یتغب راهسرد تسارح هح اع-ردنزاردو امر دام نہج هلجرا

 یراکد ید زود هکر د هنسزکه ار نوک هنشرکر رب ,دهنسهزجو زانو تراشاواع عاباوریاو مشح كو ع هدنزو هتشرف

 شواو ف شئکورادمو ردهنسانعم تفاثکو یلرادهلاةانشمیانوءافن روک سوار زی تفرک رد ابال مهم نس
 ردس مر عمریرب رد عرب ږلذاکر سکو ارنوکس رکرکر کر د هنسانعم نا وور ناهد نرو هفرخ هفرک روت دهن ۳و

 ناتو هکر ذعنم نهم نانشاورد هنسانعمزغتروقر دیرغصم مرکهدنزو كتشخ مرکز رد یلادمرحهدشر عمرارد

 ماعتسماک هد رعرلد دادا ص مص هغداو لوس ناتلوارىلمتزاس و رلّصع» نوسلوا هسرولوایون هنرهروس د

 سالا سابرک رونلوا رمبعت ےک | و هنیفابهکردهنس اتعمناتسدحوز زغلول ندو واو خو ارنوکس سورک روند

 وزا رک ید هب هنا داو یشم نالواهدناو ی :رخول ع اوو رار مذ هس رله انقولخزاکو و نیطالورارب وک

 هزانودو یلقادلیو قد :قدیسیرگر دهنمانعمسیزک هسی]ردردصممساندندیسزرکلسواتوکسب سرر شرک

 لتاقمو تراخو رواکنحو عرش هلدا هم ن نیش خذو لوهح ناتق یا تشدزک ردهنسانعمقمزدن ای اهب

 قمرا یکیا رکردهدینزک د هموجض»فاک تلات بای رد هتسانعم كاغموروتحو راد من نرو قید هستم

HO۱ یدلیااس یرب , وکم لتعرب ٰیلید نب دلا دضعرما هنر زوا كنالو اهد در اقردهدند : الو سر اف ىرۋ ەدى  

 یر رهندنسهثائداعدا هکرونلوا قالطا هضوح لوارکه ده رع تغلورارب دزراهد زعرون د ەركە د نه ماد خر

 هرابو ترو یکسا هدننزو دار اار دقت عمو شرت قرق ىن ەح عج ھوادادقم شرا قيصري

 وزا زار رد هتان رازکم دن زواراوک ار ارک 4 هلوا شاسکید نخ یس هعدرا تناوحو شلواامهمو شاروس
 e هکر دهنسانتعم هلصوحو رل را وص هلکا | هدلوب بوشاط هل را رذاسمایرثکاردقدریرب تج هراطیزغا

 رار هد هنر رخ نالوا صراع هناوسن هدت دالو تقوو ردهدنربیسهدعملراشوق هک ی یتسروق شود نعد ردرومط

 ةهفنم نآرفو فی رشفحعم هلحوتعمنس هسارک هتسارکراریدهوعص هکر عرد یشوق نالصقربوق لس سارک روند
 ررراص اضعا ققسو قدرق 5 هلکنا زد هاکرب س هدو غار عارکر دهنسانعم باکررتفدهدر رع داد دتورو د

 هغرق کرد هشمانغم غالکو رد غرق کرد هنتااتع غاز لاک ف رک ارکر دن تام نانلوار مت یتشوارداچ اکو

 لآالاح هلوا هدننابم:یرط هلا یرابص هکروش دهن آلواهدننزوناوح نارک ر دشوةیراکدندنوغزوق ندنسنح

 ندنعو سار هکر خوار مسا هللا هیر اقیابوهنک اسیار ات رک, ات رک رنک رت ی دهرول نم تخاوردت آ |نانلواریسعت 4

 لصاخ چ رب ر طی دنآرنهدسراف تالو وردا تدالو ی واک لابرک لار ر ذتخلهدیلوهدخیونم یاران

 هدنلکش رخ دراج ااه دنن رعردت ا: نانلار عت کود هغر ق شعب ردزاردزابخ مساهدننزو نمره ربرک رولوا

 رردبا لوات هکردتانرپو ردهنسانعم ناکدو تونا ابا هدحوم یاب چانه هبزک رولوایرع اهدي اعو

 دیکر قلعو رد یزیورکناب فا رندیدآ تاذت یتدیسسکیار ردتلوا حار نارنج رر د یل هد رع
 ت ۱ نت شن



 هاوحان هحرک راحاص هن هم دادا اراد ید مار از نی یوز؛ریز هدنزوابنغا درک ردیانیام ۱

EY 

 1 یراکدد تواهجواتطو تۈك نار ها ہطالا ی ایورکوابو رک نکرد هب نانلواربنعف یدنهژوضوکولم تۈك |

 ۱ ندا سف كناسنا ع و کردهنساتعمقطن هدنزوریدشنورترولوا آل ام مناص لول ان د ننک دنن ا

 هههم یارو« خم یازرسک هرز یورک ردتغل هدر خاو دو خزز عدومندماسنا سةن زدن زاسمالا هام یلصف ۱

 حض هک ئدلوا یفدسفمو ییسهصلیح هداصوصح لتك سوابس ردهنسنکرب ندنساد فا تایسارفا ااه نوک دو 1

 رتمعت قرص كردو نشختۇ هين نالوا ثداعهدنراد رد كغاناو لا دل اعاترثک وداویسانعم ید هاه یاخوا ۱

 ۽ ردلمعمسم یخدمدانک وبا دا E ۳ زون دهی و رعردهتسانعمرکو لر ۲ رونلوا|

 هنصا تنارولوایکدعاکض او هجا کون دمنغآثحروا 0 رد هنس انعمهرجحو یس هطوا هسر دمو یسهطوا نام

 رولوا ثداسهدنرازول هغر و ط هدرل رب لا نو بطر ضعب را هنسن یسهوقهویمو كم هکر دکخو فوک ٩ رکود |

 | مصمهکرد طوقرصش ندنعو نالنخم ۷ رد دج رکتمدپ هنن شملکحو شغاف وکیوم : بلا

 هکر د هنسانهم نر تسد+ دیده نادر ور دیسهزاضع كنوناءقاغاراریذ خدیباغا طنسو ینکیدرصمردنوطوا

 ِ هاهو ارنوکسور ددآ وهشر هدناتسدنهو نازک شو Kal .نابز ردهقلح شخفوکو نوتلانانلوا رعت: رال

 یعدع نمک ردهتسانعم راو سدو نفشدو هر اتعدول هدر رع 0

 ج انو د دمی صور رد تاته زت چار غامد ھار یک ر دەنسانعم تو کتو حر و اهنشززو

 ا هنتسوا نمرو یکی سهتلم ,یفاد یسەولوق یک: ودر ةعو رصتحهناخ شاناد ندهلعوزاس هدننزو حس
 تمام ناغطاصوصخ ولزا وه اموعژ راز اسنوکا هظفاحص ندرومغد یمرح روس .دهدرالاتو تغ نالي روق

 نیوم رکن وند كلو هشوق شقا رو وامة مەلۇ ەدن تورم حاس رر ادور رز راشوقوللثم |
 ام ناوک هدس رعو رربدید ناعرکر دناسنب از دجهدننزو دق مرکی دنلرارکد هکر ردهنسانعم چرکە دزو

 ا ےساو ردناع رکن نناعرت نماسنلازاریزرددخ لوس كنامز لار هکر دهنسانعمسرک ن ناعرک ردهنسانعم سو
 یموفرا هدنیعل دنزابودنز هدنزو کشور هل ول ل نانو نانو رک هتسانعماضما ارد نعم مرک دبا رعوردنامزکرهش

 | ضرعتو بد یاب كس امانالوا عودونمهدن دع هکر دهبنسانعم تنابخ هللاد ےض م 2 مو دور ر دهشانعمتأرق و

 رنک دخول کیا دنا: فورعمنوب رطنخ ردرجسا یسهدنو رطنقهدنزو نوفا نور سیر
 ۱ هن

 هدعک ردو هکر ه رد کس خ ندار نالوا لوعفم تاداو هکوره نالوا موم تادا هکر اوچ هد روارح |

 لت E هرج کو یلهشوکقاسو هی هح دوفو رت هد اکو رای د قید نور طقه رعص) ظملعنول رطنخ

 ارک رد هدنزکر هزوسنکم فاك ا باتردعقات هن رهز تا ارسسح عوج زولوارغصا ند اودماشمهنکخ قوشو

 اردهاشدا لوا ردراو یس نشنافر ءولع ao دیکر ره عبد ل تسھاشداىذو شنادمتکا کد الة مرد هنسانعم
 كحد م سروسد هک الثد روش زا نا قم دفع وم سک ماکت تالواماهفتسا لکو مدنرب هکنالوا طدرةاداو

 ندارد دردصت مس لد ندندزار هدنرورا> زارکر دهتسانعمت رسا هکر دمولعمه دن زعورارب دین وکیمارکه ذرب
 هدنرو نامارخ ناز ارا وس :د هددمل "لوله ر عتاب راب کک اورواک ما لقهدانعمودوو د هنسلانغم قغلاص

 |جرکر وند راد رعردتا ہنی :زاکدند ناعصهکمو ورا کم شدا ونسب دهدهننکی دەودو روتلوارنعتهدنوف ِ

 یداصاکر کن اوج لانه و هدرلانعمول ا رلانعم قمر دنلاصو قم اصرونلوا لامع تساهل انعم ن دین از ارکو

 7 یاب هکرون من ۵ هنخرس یا هدنزو شوای هلا e شواز دنعابا تس هلموحصم ینراففاک

 ۱ a ہد هوا هکر ولاا میا خو ار نو کسه رک رد هنسانعف ترجاوارکه دن اتحت یابه ارکر ونورت بغت
 )و

۱ 
 نیت دیزارکو رلربد دورمم نزا هدرا كجه دزد نڪ ق قر هنلاصالرولژا هبتیمدعضو ردهغلابم تدنندیزارک

۳ 

 رود هراود هدر رع روتلوارسعت یشولاهقاب کرد هحرا یراغذتز اقج نوو ان دنس هقاب باول لء واررتسک

 |یدشانوم لغو لغشوزادرک للادوآر نوک درک دود ناو ردح تارن رود هدهنعاد زویراع نوا

 ادر ر واک هنسانعم هدعاوو روطوز رطو و نل.نرد هتسانعم لعفدلعز لش ماننزوزابس :راذرکا

 ضعنوم)قيرط لثم رارب د میت ابو همین دیکرتو هظواغاهدس رع ندهنناذغم ناتبچو زغل هدننزو كسوخ
 تح ناو ونشا الشمر دنا افحاو حردرلیتس نطعد لرداراعسا لر تک نر هل مد بوک اچ ماز ۱

 | هزر ندنسهعطدددرادن روناحود ماند دنناکناتس شفت ر دناډ درادتزدز زاردوتسد کد درا :ریشوأب
 | دعنم یو یالوطو زودم هدنئاد یسدنکو ردقو یعاناو یاب کرد هن هن لوا هک ردول هعظو موهتمراقمح :



۶ ۷۸ 

 : ناونتفه هنر هشزد ندوربو دیا رسا فارابدنفسا ردبعمانارو زراسر ردیدآ تبالوربهدنفرطيرشهدننزو|

 رایدنفسا هدهار لالخ هلکلبا قو ندلوح فلعو تآ بو دیاهعدخ نکل یدلب لیلد قآهدکدنکندنلو

 نانلوارمبعت عقار سنو رب اطرمسنندهبکافروص زکسقرق هک ی سک کی ی كناممآ تالقنابسکرک یدال یف آ ۱

 بکوکوبشا هحرک ردارعش بکوک تلف سکرک ردۃوا نالوا هرچا شک رلتفاضا شکرت سک کر دتروص یکیا
 ردرومعدایح هد تدور بذ قلطمنک رارب داصرتورو رعراد رعردماع یارهشیربییاشیارعشیرب ردزد)د کیا ۱

 خاروس یککر نوسراریدهصکهدیکرت رت کر دمت سانعمزیکشک هرروز يسر هبا زیفکرکردهدازند ' 1 فاعل ۇر كنوب
 مکلا هرزوا قلوا یطلغ هوا مالعهکردخ زد س وفهد زو مهم کرک رلرول ۲ییفک یا هلکناراصشارولوا ج حاروس
 یکم ماصوص نرو روند ةنكوكس رو شعیلاددع روم در لک ی دهنارفعز زده تاو ھر ادا نالوا ریسعت هنعاص

 هدنزو اح ص کرک را رربد ینارمعز نع هک هک شترولکن دنرابد نع رارونال اوقرامح هوډ رولا ئار فرطاردن ارب
 هبارنوکس EEE يد ینوقز دف هو یشوقدنو هد کر روش ددوعص هد رعرون .دهنشوهنالصقرب وق

 نکداهزات ز روبه دوغویادغد کر دهنهانعمللدهدنزو نزرا نک رېن ددنولاهوک رنک رد انوبشوشرب

 فاکو ردتغلە دهر کو یعض كنس اف اک ر ارب د یخ دهعواو كن رغم دکترا اسب یتدوالدورلردنا لو ات یویواهدشخ آ

 دراب ندشاط هرامکدابرتک کر دیراناشن حرف ناتلوا بصنهدنززوا لو هد تزوزو درس  زوکک ردزناجهدر) سراذ

 هدس رع راد ید 1 ردهزپسنانلواریعتهنهلدکرد هنسانعم ملکه دننزو مرح مړک ر مرک زواکه نسانعمللدوزوالفو
 هنس هعضا مزراهدس رعووس دهراعاو تارن هدرلرب لو صو هدنراکوص اةلطم هل ار نوکسوردهتسانعمتمهواعم

 رعت فرمس .ومعابطالاید روح 2 دهنسهراننای رم رة نالوا ثداحە را ر رود هدشاب و لنس کد ۱ سامر ارد

 قرفت دوخ ابو ندهحرقرن یسەرق ایکن هب رق عبط هکر دتلعرب لواو وکم ءدیشاب هغ رق هکر د راک دنا

 نازب نانرب ناهشنامزکر دیسهلمو یک یاب هک رق پو دیا ورخ فرز ندنکم .3S تولترب یشاننلاصتا |

 لروغنسم ر دیربكنهدازهش یکیانالوایراصتا تک افس كلاخهدننزو لماطرب لمس امرکردندآ هدلب رب هدنارناهدتزو

 زا اه نوردٌراع یتعامدنوربا عدن وق هن  ریودازآ هصج رب كمدآ یا نانلوایمعت نور مهنصطم

 2 ردنراترد لرل هنسکن الوادازآ لوا یمهغتاطدا انىشنمىك الاحیدباریوهرلنال نالوا ضراعهدنراز روما

 كس رعرولیراصهباشحاو ناش عا نالوامدنفا ارظ!یکنشم هز کردن ناناو ارت یاک ن زواو هجضایآ یشدرگ

 نفوار 3 دوکس كمرک تام رازدبا ری عت 5 ینقازع-هدیکرتەنکو كرب دءاضسلا مۇك هدس رتعزلواهدابزندهنادنوآ یمعلاس
 بدی یورو و WEKIR د هماعط نالبروشپ هاش هدالضفلادب و مرلم

 اوا ر دهرس نانلوا رعت هنها هکر د ةنسانعما ملک هل هلتابو نوتنوکسوار خخ بذر ر برک ر ولکهنسانعم باتشو لعو |
 هدنراتعس هیفوصو بوقهرون»ددلا موررارید یسهنهلناب کر دزاو یخدیونربوردفورعمهکردماتسب یون رر دراز

 هلو خفوارنوکسورارید یر ترکہ دلغلوا تحۇلم ىكى ی ویضزکد هدنمعط تانعونربورلربدشانال [هدار وارولوا |
 اس عم هل , .ومیاناہب ار رار دی در اصن الا لقب و یلک لا اهن ہن رعزدنع-اورادی :رلکد دید نکو هغرق قو رج فک

 یخ دهنادهایس کردند روح جو نوت نوکسواررمنک چکر دهشسانعم ماعطو شا برو دهتشاهتهاهدنزو

 هدننزو ونوم ورک ر واک هنسانعم لنافره زور دی رلکدتب ابعت امر یصاعالاحرو .دهدهنسامرخ لهحونارلرید

 نادکینلسراف ىف فاك نركز ن4م? ىو تة هان نزو هو هدنرک ر دقعصب رغآ هدوقنواهکردهنسانعمسویاک |

 عوز هدیدنهنابزو رولوادو مرار ظن قهدنآر دیدآ هررقرب ن دنزلارق ناشخ دهدننزو هنرو رو هنرکر دمزوا ع وب هد زو

 رراقح من هدنما رو د هع 1ینددنابیکدغاکض اسو هشاكوکنع هد زز وو س مورک رول د هنواق جاعالوس

 نلمردسدو نلک ]یندنس نرو یاوازادمتخرو ناف کم دزواوح ورک رار د هشید قوزق ی رتا هلاار نوکسو

 | لعوا رکرر دارت هباهبویحردادیامنویردت امن حوفموو شو خر هدنزو ناورم ناورکر د هن رلانعم هلاضوو لصوو

 ۱ | هد رعرربد ید یوطناعر چتر تش اب هدزانذ ضهدرار دی نزک < ناورکی دز ږکرت کد رم !شوقریورررتوا

 رانا هکر دت ۱ رضحند رقم کالم هل هدچوم کا رکو هدد ښم یار مط نانیورکر و د ناورکه ناور خفه هشوقول

 توبکتعو | كج روا هلا هحوتغم ةانثمیاتوواو نوکسوار خف هنتو هنتورک ر ردقول یراترومآم دما هات

 ردهلالح لج یاد قح عناصو نلطمل اف ل فاك غوار ت رکو رکر در زوم ل مطەد زود ورت دو دور ر دهنشاتعم

 یا هلا اواو خفر ار نوکس هورک يديارولواهدنآقماو نالواارذعقشاع درب رز هد زو سیل اوس دلو سن ورک

 هل عود راک "نان هلکسنترکر اضەر يقوي زولوادندشندنالم یجزردرونابرب :یقمارق رعف ورلرب دهنشددلر رج قو و

 ناس



 قواط لار نوکسورولوارسعت ناوات ردسورو اوا لکرذ اتکا دارك دتفل كرروا که دننغلارا عو ۱

 یک یا ورخ اوصرد لیفوض خمیر د ینآ لیفت هکر کم دنادنعراضعدؤرولۋاز عام هنصاصق س تالیف

 عناصا ذاکر خوار نوکس یر هللاهمجم یاردیدشتو نل فولوا فاک ی ضرذپ رنک او شرق ۱

 : لوید یراناش نوا i ۴ هچم ساب ن کرک یدناوارکذ رج ها ۲ ۳

 3 ات
 دعیز دفو زعم نازيه هکر دهس انعم نایت .دنزونوکننشاب هاتتم یا نوتسزک زد نانو متر ورک رم ۳

 قلوا تمه نود هدنرو خرطس خسرک یدنلوارک د کر د هاا شرک سرر دتغل یخ دناوتسیک هلال

 هنزرب هتنبرکودملب اقم ابرکردترابع ندتعز ءروصتو سفن فعص ندبلط هبماسروماو هيلاع بلاطم هکر دهنساشعم

 ۱ هدرابد مرردنچسم هد .اغرارردم هزوکوا تودنا امسةمررد سنورا هدنننور دیجس | هغنانلوارببعت یخ روهدنزو

 وارد هنسانعم لع | نومو قمردناسا هلعضاّوو لغو یا دلا هدننزو ن دیسرت ن دیسک رار د هنشک لغو

 رکو هنانعموب هار نوکیسردهنشآتعم هنهادمو قلعو هعادل "اوعلقادلب ردردصم مساند ندیشرکءدننزو شبخ ۱

 راه تو او د نطق هدم رعزدهنسانعمهدوقوع هدننزو ف رشا تنش ىد هي انشا سا :

 هلمش زط یا از دلوو هنهادمو قعلخادانوقع ادلا هدنزوندلط لا اار خف ندش .ندشرکر دهنسانعمش کز هلنار نوکس ولس ۱

 روا دنزوتسمد تشعر ر دتفله لار نوکس ردە رانعم كلنا نوىغمو شودغمو ق مز دنا نسا

 یراتدروا هشندوک ىل زان چوق ەدتزو رب تفرك رد خد قولعو یرب نقدی عروس دنا نالو از عت لو رنخو ١

 نانلوا رعت ناشواهدننزو حر عا چر ر د غوص ناناوارببعتزب ءا ەر هکر دن انعمزقوراریدداوص تاعك ر داداون ۱
 ران رعروشتو مزیت تب اغرولوقرتوط یسورفورزاهاب هدنرهدوههعم تاقا قا اراك اىب هفت اطسوحر دمعسآ امن

 :ةدننزوشرفم شرک ر دهوهشلو قرار خیز ورک تا ەز ولن نفر ر عماف نوک سوار خف سکر رسولا
 سدقلا تنو راریدیولسهدم رع روم د هنود نحردلب هدنزوكلف درک یدنلوا کف هکر د هنشانعم سابرک« :

 رد هدنفرنصت تک یرا لاق ماشالاح ر دند نل اد یتا خس نول ندنتکسام ن ندرا ارهشو ردیدآرهشرب ندنتافاضم ۱

 رب د هدهنکس ر زوکور ولکه تسانعم ناط ەرىن ني وروش دهدهشوق نانلوا رعت 2 زد هتسایعم هحاسدو

 رسود هدننزو نالا نماز رددنهروناس فورعم هکردهنسانعمندکر کسو فا فاکورار دهدهنلادحاغاو |[
 رثردیا ریسعت هلا ی الو ۱ راضهتورادوحراضعدیلوب ردهیاد هبیسهبا در ابتو تانهدنفلهرآ یا دغب کرد هنشاتعم 1

 دامو رد ةنسانغم تدالحو توقوروز هدننزو ماسرس ماکر ک. دلم یریزانخ مروو سناوراحهد هناثو وا
 هدنننهبن ردصوصخح هناتسدنهر درولاحرب هد هشح فرغ ص وص هد دزو نرتب ندکرک ر ولک هنسانعمدوصعمو ل ماو :

 هرشط یتشابندندبرف كتسانا یس« هدقداوا خلاب هب هنسرپ هک اتقو رد هنس شد لم-تدمرولوا یزونب ورب زکس
 زاها شک دنساضقنا هنسترد واز دیک ول هب هنستر دقاجوزانک> > یرجاهس نودلتوازارب نوراقدح

 ینیدالای هج ءلفلوا ییّیوشخ ەد تاغ یک فال ەط ىل نز است كنشانا نکک دنا دلو هداعلا لعرولوا لمك
 یاضتقم سج یتیدروس عادماكنترض> یلعو لج حنا نوایرمض یک( يرتد ین تنو ا :

 هد او رریرادا ارارف بودا واتر یک ەك | یکی شوهرم شان ن دک ودا نابل تف و شخ كنساناەدنىخ ق دالو ۱

 لیفاءاد ردر واج هتشذرب ندشوخوهداوق !ودرب ورزتوک هنس هزایشآ بو دیادنص یرالبخ لکع لا م طظعو دشوقرب نگر | ۱ ۱

 اضع رروتک هنسهنایشآ بول همترصیلرف یکی دلب اراک شولو | یراززآ اعا یکی نوزآ یخ هه شا
 هلا سه ترارحو رولاع هدنسهقرا هملبوا بیمهرانقبح هلهجو رب )هل انن یک کرک + اور انالوامدت هرضرالیفلوا ۱
 هلک اذوفن هنسن رال اودننکو لیخد خدم :دن نو دنکل ک الا هدفی ل وا بولواادس, فر روق هدنکدیا نفعت 1

 زدنحاغا ماج سردار زدلابقا بحاصهاشداد هکردهششانغم زاکماکز زد هناش لج یلطم لعافوق ||
 رود فورضع هدس زءرادک کشم ونان واریمعت نیرکوقاد ر طق هام دو جواز ا کو روس درون هدد رع

 نیحردلب نامجو تورز ةو شا نغصَةصوزو ٣ د هوعصهدس رر د شود نالصقرب وقهدننزو لرتک ل د

 لدنصو هساب سو هخلفاو اکر دیدات ود نقاب ارور کم ن ھور نهورک رک رر د یولس هر ءهکرو دەنشۆق

 ۱ رکو ار ن وک نحر زدرو مەد اق 5 هدلآ مماض,»وبلق تب دود روز |سلک نا قصز وزا دملا

 نازارکر که دننزو یربسرسیرکز یدنلوا ناس هدنسهدامر د یکوک ی ور نوخر ط کر داخرق رام ما هدنتعل یری اه

 i 1 ۳ ی
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 ردمگرب همش هوس لری د ین دیور ریز ذکر ردهب وارک ابوارک اوارک رلرب د یشوق نارو نو هدرکر یردربطلا ی طو ەد اغ

 رر د الارق هک کرد هنر افت طع زوم هاوک هارک رد قرشهدرادد نمو ق وكن ام ڭا تیوا همی تک

 مغ هدشزوبرح ب ںرکر دیشوقناروف نو هکر دهم اند هنازک هل ات یاب هنارک واک هنسانعماتناو تماجثو
 رد زاك حالا ندنعونابرس؛دشنزووک بنت باهم هم ناس وس ابرکر دم رعهرول نه تخلر د هنسانع بار طضاو هصعر

 هنسک ندا لاله [ هزر حر دنا دوم هلجر رب دنریووغ هنالب راضعیو هلکترکهدنکر تو هغزوهدس رع

 ررد ید ارش رذ هشسانعم وس برکم ور شارو هر رواوآلئانبوئردق ش 5 یدصت یادغبنامط) ید

 هلقد رب ۳4 رد : وسا سا رردن ار ندنیسنج ساسر هکردزودنهمساهدننزونارا درس اواوو یتراق یان نادابرک

 شاب داب رکو سدابرر دیکر وک ك نو دنوارردتانرب یلمعط شو عامر ر ذر اعتم هلا سامر ءابطالانیبو لر دیار ضت یقشع
 ۳ ماسردرلک هجال آ ار هلازالا مزال کا هسابرک هشدرکو هسدرکو وشدرکو وډ رکو شرو شرو

 رو” د هنشؤد یر ا هدنزو هدرض واراد ارد از يارتا دیار اک هیأت ا شرکر دو خد یرلکد ید

 || هد رع ندنعو نالنغم هلاةانُم یاتوارنوکس ترک یدنلوا رکذ هکر OAR . هسانرکو رار د یخ دالس
 ا وز نیکی هرڪش لواهدرکر تردرعم ندنوب طر 5 ردرع لرش لن کرد یرلکدند هرطنق هکوش

 هدهملاع روما هکر دهتسانعم تمهو حزع هدنزو خام خاک زدنا لامعتساراغان دیرعردسهراصعكیو اقاعا

 بنام بلقەج وو دصتراب ره نوا پا لز تم هت هدر فام او لاوحاو هدر وما یس هن یعیردت رابع ند هدک مةدارا

 هسانح العو لحقح اار اود هل تلقهدهبفوص حالطصا ردقلرا فورصم هب هب هرس بل اطمو هبلع

 ربعذول الاح رود هنالعوا مسقشفاویربا هلن اةانممیات جفوارنوکس هلنرکر هل را ردترامع ندرصدو هحولراصخا |

 کردهعطقرب ندتمز باز نوک ھر هبرا ردیدآی مون نکن هدنزوا دوم لم[مورکردندموتش ظافلا هد تادنول

 هتنترک هسا تایوبحرک | راردیاربعت كلواو هسیا لوک ارکا رار دیا ریمعت هرکو ح هد نس رایحنک هوا یئبکا
 ح رد حرکرددنفم هدنعفدعنریاج قیلعت وزان زوغارب هناك ۲ کروند هنغآ نحرواهدننزوهنمجشپ

 نهار نابرکف کشور دف هد)یسرافمجنردهمکتنالیکیدهنس ها باوا نمیدهنسانعم نامی رکی وکه دننزو

 تخرک د یا هیچم یاخوار خف خرک خر زرد یولسهدس رعروس د هنشوق نجر داد هدنزوویلبل هل اف وغحرکر دهنساتعم

 رو دهد هباضعا یشولوا ینا ا و رومشو یخنورد ااا یر ار داوم ی ی هر یف

 فاکالاوذ روناشردیعسا هرقربو هل عرب هددادغبل ار نوکسوردیدآ عضومربهدرپنلءارواموراری در دخ هتلعول هد رع

 ردن ایم کرو سح فو قشووا هناا نوکسوار ف فک ر دنوسنم هر هل لوایرک یورعمردرساس
 یدلفو یدلشناویدتنا رد یضامندندرکهدنزودرد درک درک رونلوارعتاس گردن لحارو هداس .هاررح رک

 لعو ق2 کنن ز افاق ز ور اتمکر دنک ن درا ادرک کرد تس امم ناد کو ید قوا لقد رومان

 هدا درکر د هنسانعم سا داو لع هدنزودادغیدادرک ر ون ددرک هد هغاديو هلاد شنا دودورد معانددیو لیتر ۳
 | لوا یی ویو یلشناو یل تو یهردیعطسو باصو ا راو ردتخایند
 برتشم ثواد هدنزو كنج رس كب در زد هنمانعم تکرح تب رفعوزبنودمو دل الاجو تس هدشزودنمدر ددنمدرآ

 هغادیو هلاد شم ادولهدنزووخ دن ودر زدهشانعمل درک سر اف ی اکے ف لک درکردهنسانعمنادانونیقش اسو

 | یمهبرجت هتتشرهو شغرولو شعثا هکر ونده هنسکل وا هدنزوراک زره راک هدرکرونلوا رعت یناد وب کروند
 ۱ هدرک شارد نند یور مشاکہ کرد یور نادا م مناهل مالرسک ناد درک هلوان ا طق تو نادراکش ع ۽ اتقس

 تماس افوستتزر نیم جادو یان .هدنسهدامنوملاسسردت اہ ارات وک وخ

 یارب ا هغلاس نتطالسهدزو ندرکن زرک رون .ددششرعهدعرشناسل رونلوا قالطا ی یحزوفطهصاح

 قلطم یدیارارمک هنر اشادان ایح اورروط یلیصآ ام ادهدنتنوا یراشابهرزوا تخت هدن وه در دعص رم جات ترص وصخ
 !رواکهتسانعم لیدرو رد فدا سصهقرذروس دهنسهمن ۶ لسایهدیپ عرب فله لانسر اف فا او دنر هدهحأت اسد

 کروند هقر jb نانلوارهمخت هطاوقهدننزوناسرت : نایک دتلو چلا 6 رد چچا یدازردامهیزوهزرههزرک

 یناریآابر ٹک ارلر دیاری خنت ن سرک ی نانرکو رار ونال وق ن وا لحوس ند هطاوقفراعت مه دناتس درکر رزودندجاغ
 هلر تفارظ ندنراکن رکی ووط در دش مروہ یرب كنارابهدنماقم ضد رعت هن رب كنفرظتم درک ی حرار عا هلکنآ
 کوبی مقدم اانا تسرک اهرهام یلیخ دیک کم اناریآ ارو شیدو تدل وه رها

 هک

 هدد ہت

 1 ردنعما شوفلحوربو رد هلن رلانعم تد زر راک هدشزوهنامز هنارکر ونلوا لامعتسا هدهدنعقاوماوزناو
0 
۱ 
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 قالطاهدولوم مسج لیل دونا دک هدنحالطصا نتمضمو رار د نوک و دیا قد رت ف ونار دکر اضعد روئلوارییعت کو ی
 تحاص ادخ هزاخ SEED ادخ دک د هنسانعمنابحنع حالیهورارید حالیههدانویرونلوا

 ادضتک الامرونلوا قالئطا همدا نالراهدن دن رومآقتفو قیارورفومورب زع هدنس یوق هدحالطصا ردهنسانعم

 لهًاتمو رونلوا قالطا هداههاشدابهلریسح یاوا هدنسدهعو دییدنک م لاضمو روماوردیشفادش دکیرببعت
 رونلوا هدارا مسج لیلد هاوتا دک هکرولوادامم دولوم ح ور لیلدهدنحالطصا نمک 2و رو ا دفا

 هد تر وص لاک ةناارز زلوا غنم ن دنر یریو رونلواحارخسا ندلصا کیاو یتشدعورع تیفیکو تیک كدولوم
 یبوصكنکح اع ندهمرکم" هکمردر ۳ یراکد یدیداکه درو رده ردك ر ایاز وتن تاجو ر چ د2ا

 AF ساک ااف نوکسو لاد شتفدآردن د هودا ل صفا هب هبصحو هکر ړذورعم وص یداکر ارروتک

 الا ےکچ رلحرومد هدنزو هس :وسو هللاد هدکدکر دک کم س 2 ندبنالوا تشم یتامد هک یی : انح شاب ی یعد

 ی ساساو لع هدنزو هدادرس هللواو هدا :داو کر دهناکح ندنوص ندا روهط نکرکودر یمدءزززا الا
  PEDيا N E O EO ۰ ۲ یاحو لوهخ واز خ ودکر دهنسانعم شا او قیقودکردهنسانعمیشآقیقهدنزوادوهب هباهدح وم یاب اب اودک

 نوک هده دعم هدرو هادو هادودک دو ظذ هةدسرهدهنسانعم جدخ مایو رۆ ۰ هر هحلیاو هماج هلا همکم ۱

 هدان هلنوترمسک هجنودک رولوا هندسه کمر < > قیقهنسب رونلوا ربیعتعرقلا بج اب طالا نیس وو د غتر ود

 دهد کشا [وهدکیمو ةدکترردهنساشعم لزنمو هنا هد زو هدم دک وتناولت هرو کر ددفر فور كج ییا

 و یفک ۱هل>وتنمواوو لوهحیاب رود رولک هنسانعم هب رو یوکو هنسا نغم هرات "او هناحمو هات

 | قالطاء راک ورو هره دازا څو ر واک هن رانعم هر سد "روهناخ یحاصواذ کو رو اد کا

 || یادک ردهدنزک ددروسکم فاک فات نابرده انما لادا انابغاوكليخكا لتردصمیایروادکر لوا
 هفاضا کس یو کی ووو م لچ اوسر دن اط لی یوق نب ةر هدو

 بولوا ع جهدنا ایل هی f بر ەرەن نواهدننوک اروشاع هنسرپب هکر دهاکسنیهجفورخم هل درتسکن دگر 3

 و E E و (PR MERE هردهدش رقسوط هاکتسعج و راز دیار جا یتسحام

 ۱ لاد رک سنت ولید نادرا د هک رترتد هدنسارا حر ردرزع سنحرب هل اار مضو لادنوکس مردکردهدنرک د

 ییوط یر ییصتحاذرم هدنزو لند كندک روسد ریشهدس رعو ردهنسانعم بحژو شرا لتس نوکسو

gOندشا رحو قمالمرط هدٌزو هوئس هودک یدنلوا رکذ هکر ردهتسانعم تدك راف  

 رده شارح ۲ رولوا NET لدن دوکو سد ۱ راو یسانعف ترد هللاد خف » هدکر ذهنسانغم

 یاعوق دکل ءلوا یفناددم تانک زرد دیار د هنسانعم نا دماک ۳ ردکاحو ز2 تویلر ایل ةنرط

 وبه هدکدشو هه رزرو هرزوادلک هدن دراو مک 3 ردهددملک للامعتسان ؟لردهتسانعم

 نیدکه ّس ب دکر دغو ط ی رح ىا س نیک رواوارتبعت دیلکولن اطیشهدیلک لوازلحآ

 E و تخل وا زووازونکیا ا هکر دهدنشهریف رع فاک لصتم هب هلمهم یار ناسیتنوا رد هنساتعم

 ی و دی و تک کبک ار e سد E یا ره سا سا دم

 روزوروس د صا وع رعردهنسانعم رغآ یلودورعاص هدنزورس .نکردهدنزک د هجو تضم فک لوا باب رراچښشم بس سس

 یعد د رد هنسانعم شارت رس هدنزوا رسهلاهذش | ناوک وولک: هتشان زعم دوصتمودا مو یونیت فریز و

 هدتوو قح هملطرو < قواطهدنزو ن د شارت هلو ند .حارک ردتفلیندیار کر ونلواربعترب وب هک هیدن دا شارتشاب

 هنادصو دارو ییدلباهدتنو قج هیلطروع قواط نا همعمیاخ 7 جار ر دتفل هل نسراف مجرد هشبانعم ك ادابیق

 ا یرومشم هدارکر دفر اعقم هلآ ناخارق هکر درلغوا كل لوس كیايسارفا ناخارکردتخل هدول يج روید
 لمعاوص هدلورا ادام راك !هکردقدر و اط یزخاهدنزوزا تر درد ھا وارا راد یر و کا هدشزودراک

 ردردصم مسا ند ن دیشارکهدننزو شاول شار شارک رلودناریعتزرکه لب رحت هم اعراری د ځد بت اک او رلرشاطربارب نوجا
 نولساد شوروزرط ےل: وش خف هشارکر دن راک دد یشود قول اوج هدنکرشتردنعما شوقرب هحالاوینغرةو لشیو

 قلحاصو ىلع اطو قلوا هاسو لیتک هارآ هدنزو ندنسارح 7 ن ددان ع نو تّةصو ردهتسانعم

 روٌ_دهنسو»نالصقورب ,وقهدنزو لاله لار ردلو هةم ساند ندیشارک هدننزوهدشازخ هدیسارکر دهنسانعم
 یولس هد رع ردهدوبهدٌ .اورروردشوف ن نخ صقص هکر ار دی ریسفت هللا رکع راضعدیو راریدهوعصهدم رنع

 بار خو هغرف هدنزورممارمس رک اک ردهنسانعم ٌلارک هدب زوانارس اکر زدشو ی لک ید نحردلس هدیکرتو

 ۱ تارع تا اکندقلخو رولکه نسا عم تامولوصو دهم حواهدننزوناما | نار رد هنفغم ۱

 هستن

 ی اه رایت ا

 یر



ME 

 ی قرعهدس رعرردیدوکنهک ردةلعرب هد زو لوا لو رولر كعد هدلګهبو هدر قنعوهدذت رواک هنسانعم

 رد هدزلجج حة رد هنسانعمموقلا س د رواو شاب لج ریسک هدر رواوا تداح هدرمطیراکدیدانروش داسنلا

 فاک لوا با ردلجشم یباکو تغل یوانواهدنابجوا هکردهدنعر ی رعفاک لصتم هب هیسراف ان یخ نایب
 هسرولو هدرنردطلسمو یلوتسمهن رامواطوضوهنن راهنرقوص ردرواجرب هدننرو لس كردن دفن دفحودعم
 انج یاد رد هنسا عماد کو یناد کرد فدا مو هدننزو لوکبسک لوک راریدید ردك ثمردنا هزابهراب

 هده هنسک ن الوآ ی رکو یرک | شلوار دع رقاد رع هکر ون دەن هنسکر کر اطیشابرلوج حف لدو کسا

 رو د هده هنسک التم هنتاع ل کور دیدآ هن رب هدنايفص هدننزو یلغد د لک یدنلوارک ذ کرد هنسانعم تکورارب د

 لوب لوک رم, لیقخدرب هرکضنڈقدل اوکو اراقنجرل هلوبنو رانانجرب یر دیا روا هدنشابلزاقجوح ارثکا
 |:درابصک تاج اوا کرونپ دتا یک واهدتزو : هک ردضقر یراک د لداریعتهنجروج تاقاخ هدنزو

 لی هنس روتسمرب تسمرب ندرک لک هک ردلفاشف کرد هنشانعم زو ارد یزابهکنومسکت آ هبودواوب رراسوالزو

 ربک هلا لاد هدرا دداا موقلا سرو ادة مو اوشو هدنزو رزو ربع رد دهی اک ندنساواراکش 1 اور هاطظ

 شامو خرب ر دصوصخ هناتسذتهردم افط عونرب عج توس یر تری هاو دىلا ات تابردهتسانعم

 كاحوکر بهلج> خف لک دهنسانعمی هام شلف كولقلاب ېک ٍ ۳ ات با ردروشد لغان داسو

 رر دیدن Rat ردوراد فورعم هلع-اوب هلو مض ۳۳۹ زدنا هرابوراب نوسک ید رله رفوصردرولاح

 راز د یخ د ناک لاق داخو باک لا لد افراد رع ند تھ ج ورز دری ًاتلاعب رم يبن وکوذر ید نمانز دیدم ۳۳
 هکرد» ددجهرهس ب رعفاک لصتمهب هلمعمیاحناس ئ دن لب دهم انعممد رک حورمدیمهد هح یوم هل حج خفه درک

 هبلع تقیقح مشج رونم تعد 2اک رد مدیر هجوم اک لوا پاب ر داعشم ید اکو تغلروقط هدنابییا

 هاا نوکس الک ردهدنزک ذ هموعضم فاک فان باب ردتراشا هنرراق OE راترضج دیلاو ةواصا لضفا
 ATE نارد اس فژرعم لاو ناسلنالوایسهرع دربار hoe وتترم

 ناناواریبعت یق هکر دم اردک لدرخ تلا رو د راغلاناذ "هدس رع ردتامن یرلکد دنشوکناج م هلم رک هماع
 اوهبودنا شر ےک یهر وج هب وه راضعدو لک او یلور املشاهدمکسيردابس خاک هیج وه مارا

 یمردعو ییانالوخرددعون یکم كنورادیزاکددنالوخ کرد فاع شضح نالوخ لک ردت اتیراکد داوهت

 رربدهب هداسشاخ درب ردابلتلط دنر لک د خهص فورعم هلا تورزنع کرد دنا تور زنا یدراف لک رولوایدذهو

 ادیوهالبک ردهناک ندلنل تل تش لکو زور لک رولواهباک ن داوه ترو د کو ن دالیل تلظو ند لوا لذ ح رح لب

 فاک لصتم هب هم یاخناس یگزکس ردنامب فورعمهلنا روا ناسلنالوا یس رع کرد نابزواک ےس اهدزو

ATT FY Eکردتروص لوهمو تشز لوآ ےک رد هدنرک زهحوتفم تاک لوا با ردلتم ی  

 هلیسراف ياز هدنز ےک ر دییما هداب نو رار دیارهبجتوچ و هکر ت رردودرود ی یح وحهاکن 1 | تورودند رل هنس ضد

 ردهنسانغم هز و رمسناطو جار ی د رد دیک د هروسکمفاک- یا نا رد هنسانعم ناط شوو دهدنزوهدنمرش

 هقغه ړ کی ترار دیا دازبانوجعایارب یبش نالواءدنرللادوخ او نوار فت یراقجوج ندهنسنرب ی هلکو ی یه اکو

ERNکواخنو کیس هک  TOEزی سم ین کرده در یاب هه  

 جرد ؟ردهدنرک دهم وعضم فاک ثلا ]ات بابرولوا هب اکح یخ د ن د هذنخ توصو روناب ون نوادر ی هن نالوا هدنز الا

 روند چد هزغ روق نیر روک« هنسانعم مرکوراریدیدربرلد ر ۶ رارب دی د قوا ربصح هکردت ابی راکدیدقل هغوق ود

 نالىرود نوحا قرود قجوچدیاریدبسابداتفا مث چ رح نالن هدرب ڭجەىد شەشۈد تروق 4 هنسننالالثم

RIN RMA ENهلحوا نوکس نکرد هنسانعمش 3 | یلهسهدبرو هت هتک روا متو ورک یزو  

 ترارحوقلنغ Ea وصل مسنکو لذاك ضواخن وکی رک ر رولو اربع هدب وذ هکروُ روس دهنوآهکر رودس

 کرد هدنم-ر هب رع فاک لصتم هر هلمهملاد نا یهر وةط ردلکد ط اا ره دانعمو نکلردهنسانعم
 هدر رع ردهنسانعم هناځووا هدننزودس دکر ډهدنرک ذهحوتفم فاک ل واباب رړاعشسمیغل شدیم د هدنابحوا

 روت تسا سم یو دیو ذلح هد ہ رعبا دد دوز زو لواری عت نن د کوا ہد کرت ر ۳ نا 1۱ ۲۳۷۹۳۹ وواو روس د تس

 ندن هد ږکر ت هکر د هنس انعم صخش هد نتغلدنزابودنزور روذلوارب بغت نیلا کهن ازق نالوا لصاح هلی کما لان وک آ

 تذک هد رعرد هنسانعم غور دو نالد هد هلدب زابودنز :زهدنزوا در ف هلب اهدج :ومیاب تدک رونلواریمعت هلن هک

 ۱ ندا وچ الا هردو نالوا ت روا تر دمو نان ءفرصتم عبر د هنم اعم هنا نوان ی | ینادکر وتید

 رعد
o’: 
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 ۱ هلمال لینتکر دقوا قرفندع اهردهنسک لوک او لهاکو لمهمولینت هدننزوردنلقهلنا هدو یا رنک راز |

 هنعانا كرد ره هکر ددنیو خاو لو دنزو بیپ کرد هنسانع نا ن اتلوارک د ناک رر دنا هدر اشیا یراعت

 هنس و هډ هست نا ضکووروانکچ هدنکواراک قلب قسیرددن ات, زرو و اکدید

 ا رک | ردناتةتهرز نالوا رعت لاو وح هدم ناو هنسانعم دنعارق 9 399 ملودنعا دانغا کر دتل آ  رومدرب

 توک اچ کو رار دلابصق هدزا ریو نوزاسهدس رعرو :لوا قالطاهد کج ول ی و یلکو م لةو بة ندنعون فدصورون,د
 هنس ود نغصة صد دنزو هل 0 رىم وار الد بوم هزان شور هنادنولد هالک آر زو دهدهنس هلو ةمزولاوقژ یسدو ۱

 هدانعموراضدرارب د ی دږل دوکو ن نکو هغر E e هدیدنش نابزورو دقعتعددس رعروسد||

 قرع هدس رعردکو ؟ییاودنانلوا اهن هنر هکردداننرز 1 e | هدننزوروص رو ران دلبا تاور هللا لمه می اج |

 هوك ردت را لنهج کرد کاک هاله رخ ۶ نمو رازندرذیدنه هرو هت غلو رو دروفاکلاأا

 هروسکم فاک فا با ردهنسانعم مکالنو نیک نیک رردیاربیعت قکا راضعبو رارردنکهنآ د دنرلد ؟كنح رونلوا ۱

 اردهدیرک«ذ هموجهم تا تلا بان روم د نک هناوا بارت 2 ندنوا یلغانهکه نسر ۹ هدنزو مه یوم :

NT 

 لاخداهب هع»ور دتا رب هری ش هن هجسور داکد هجو مک هلا دنعو ردهنسانعم یا رارسا هدب ر ءورر دیا ا ضخ

 ر روس د ها هدس : رعردس سوی راک دید ۵ ری ر عدو یار ع هکر ردهر اوشکسخ رعهدننزوودک رک ا |

 هدنلکشوص هق دنقوط سش عاعش ه رب یاروح-روناو افت میت هکر د هشتم بارس ہدننزورب صح رہتک

 ندا نالسندنحاغ ماجکرونب دەنا ارطقهدنزو نارزونارتکر دید شا سن ریورونس .دهدهزن قاروشرونروک

 هدنزوع.دا تک واوا ل اس ندنج ان نوک هکر دفع یراکد ید هتک هل هد رەد ىكرتەدننزۋ ەرىن هرتکر دت وطر

 تاک نان با روند هدهرب قاروحو هممزصوصالصا نذن آ هلکملکید یوق هدتیاغ كرون به قو خواط لوا
 قغلو هدنزو هار "باک ردناطخ ةاداارتو ناو طب هکر دخ PNAS هکو تاک تکردهدنرک دهزوسکم

 هنسهلوقم برا یزد ناروا دغا لات و شو وات هدنسهرص ةیسراف تاغلیحاصءالضفلادب ود

 هدراشحو هدرانزو روردیالابو هدراناولقاطهدعب رذشایا ناسودررردشیابهراولد روا دهطح نانلوادىق

 هدر ضهدو ررزااهن نیک عیراتو راعشاوتاببا هراجسر لوا یدنلوا لامعتسا هدرامر الو هدنرارزوا یالو دو

 نوکسوتکتکر دهدنرک د همو هضم فاکت لات تایروشلوارییعت هال کوش . دید هقوطرومدلحر < هنراتوسراررگ

 قوا تککیورب روس .درتعص لقد ریگردن 7 یا فید افت رعاکردیجما شوک اکهدنتفلنالیکهفاکم شو

 هال هنس "صا نالقالشم رولت وش هدن قوم نظل هتسعب هرس رعر دندن عاسا وک روندید

 هدهحوتفم ریتک امید لته صدهدعفوهول هد رب اف روس دنا سکن الف تمو تک ق القدر كج هردرزکن

 ین اکو بت تل خلیج رکب هدنابخوا هکردهدنعمریل رع فاک لصتمهب رع مارکت ناب کسب رد هنسانمرتکتاناوارکذ

 هدکسا یا یشا ع وروردهنسانعم نیضمویزک | هدنزوخ جن ؟ ردهدنرک د هحوعم فاک ل وابا رراچسم

 نمشدالرابفکو 71 ندقازواصوصخو خر نا وعور دعداشهدکس |ماخیلامعتسا ن کارت وا
 کون روس دهر هفح هدننزو هنارع هراع ر ولوم لمت هه کرو و دوم اک بورد شانا هدقدئاح هنس رابک

 ددا شنل تلا واع زا ار بدی وضو ار یا هررتاوو هود مک ازا

 لج ف اک ريخ فح اکک ا هک نکرد هتک هواک اب دید دنغ کد برات ندکسا قحاو ماش یاب وشح

 دزو ۇة لخت ارلذاملسف ردراو فام ندا ةۈزلۇائ زوو یرک |یسوادکردتلآرو هد یراکذ ید فرود هغرق

 قىقرب هنشابو بو دبا تن هنس هتروآنادیمهکروش دهد هج اغا دلکش ناکوح یرکایوا لواور ده دنرب قانع تالف

 لمطورولوا لان هرو لوا نالوا بص هرارانآ ق وااک ارازادناربتژر دی یھت برو ناو وکو :وتلاوراراضآ
 هد هلاکنحو هال ی دلمه هخیج سرخ و روا روزا کار دمدهب هرط ىح لاح هراقنو

 بیعت کره یک کوو ا رکو زوم 3 a زغرده کر د شف هزاک ہل وج ف

 هلاقشا تان ییاتوا ورراراصنب زللوقف شزاهمکتلس و رب | رانانللوخ یاب هکردةلتوا ارب لک ایش چک کا
 ردنا ست فن وا رول نهتاسن خد فنصمهدیغاشاور درن این كغم ن انوار بعت یم شرار داج یتعب رار دیارسفت

 رولوا فدا هد هلنااکر د مو هو یر وه و ره اک روس دهد هغ تور دکر ضا یراکد ید ین خون تاؤ

 ارواک هنسأنغم ماتسو احورولوا ماهةتساةادای یک هحورد هطدارادا یکی اقل کورد هنسانعم هد هريو هدنقوهدنقره

 ا و رونلوا رعت هلا نقهدیکرت رداکننالکدکر کیه هات یک هلذاک فو ردهنسانهملح هوا هاکره

 ںی ۱1۹
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 نوه فرات عن هرقرار بدهد هنس تکو بو ةلاع یرقوو هنسسر ابق شر هور ون دهن زو ولو هشدش لح هاا

 ]| فاتت یا ن روکسواب حاتم ر دتل دالس رخ یابوهلةمفتو یدنلواقالطا هبق هلغلوا هرزوا تفصول ینس هبت كما:

 قازدراو یعاحاعرب كنود هد کر ت رلراس با یتسفو مدابوز ورود فطاتهدس رعرداولح ع ورب انا هاشم یاو

 هکر دهنحاکع ونرب اتکا رو رارتذاواس ابق بديا فب رخت یاط ق نالوا فر عماتسک هدراضماواح فای شیواواح

 كتك ر ارد ەفاكە ف اطو لترا ده او کو وراد رعرار د هی اطق تان مسکورار یا هسرت با ماصوصو رک یا

 حالصا یشاط ن 7 ۱ هکردعل ا | روهدرب لواو ردهنس انعم هنزایس هلن هح و تغمةاننم یاتو ءا نوکسوءاب

 اتنیک اات خف هتک ر ردیاب رعت لمه شرد هک ایا حالصا نشاط نمرکد رونلوار بغت یک نشی د دیکر ترار دیا
 هننواوهتروا هب هناد شلرواف هک رتردنواش *لرواف هکردب رکددقد وسكرلد رعهدننزو هصلک هدسک ردهنسانعم

 فاک لصتم هب یسرا یا ناب یه وا رر د .هد هب همرابوهروغلدورو دهد هوا هبراود وتو غرب قلطمورارب دتواو
 ردویحسمد ماد دننزو اله اکر د هدنرک دهحو تنم فاک لوا ببرد یغا نوا داب کرد دن یی رع

 نابق یندندنکر هکر دیفدا مو هدنزو نامش ناک ر ناک ر ردد ینوتربمخسوی ثوقدنو هکردیشوقنالصقرب ودیعد

 رابعش اورد مک تند هدرکر ت هکر درشدا فو هدننزو ےک ہک روس دساطستهدس رعردنآرمفورعمررید

 هنکنوهشنانعم مود رم لومک لوک ر د هنسانعم و غالو نادذهولز ههدنزوسابزک ساربک رارو نالو

 ءااعو روش دهنعو هاسكنوحهاصوصخ و نوعماموعردرت احهدیلففکگو زردشت یک ر دهنسانعم هیکنانلوارک

 هموجصم فاکین ات بات ردهنسانعم فاطتحاو قعاح هدنزو ند .ط n روس دی که وچ هی دەدا ساده

 یح راخهدرب نالبزا بکر هکر داول قرف رو د هددنحراحو لخاد ازغاو ردهنسانعمن هدوزغآ ب کردهدنرک د

 یهدرد رد هنسانعم هک موق رعزدشخل هده ةو دند شت هکر دم رعم بقر دداع اد ناب کردو

 ۱ هحوتقم فاک لوا باب رداټشم یب اکو تخل شد ز رووا هدناب چ دا هکر دهدنمسر ییرع پاک ل صت مهن اشم یا ناسا

 نادالفو همرص یر اروا روس دهن لس - رله اس دنه اص وصحو نطالستختام هوعهدننر 7 دهدر 9 و

 نزا ناز ابراکر رد نوغو آهدمکرتردملویوصنالواهدنم]ارب هکر دهنسانعم ر راکو رزلو همش هارب رخ ن اولاو |
 همانو بوتکسهدنتفادنزابودنزهدننزواتخ اکل ر درکتکوراکستکهرکاودردهنسانعم هغو هتسارکورون درکتک

 یرکناوح كنهرف دراین رافرب نداسنو صشرب ندلاحر هدننزو ن وج جا ةد امدجب .ومیا ن نوک ردهتسانعم

 ۳ سرا عج راد دابا تا ودر دیسهدلاو راددنفساو یم هجوز س اتشک هکردب دب زد موررصنق یراغلومءال خلاد ومو

 قرش رونللوق یسه ابسدنه بکار د هب رسربهدنلکش تشخ «دننزوهرازههراکش ادا مسرو نات یا یلدناب یحاص

 هطوا فاعوفاضعبو هرزوا لری د ترد ند هتک هکر دهنسانعمر الات رحم اا هک رددلاراک | ۱

 هلا ةاننم یان ناکر ناک روند هده هنان او دو رونلو ارب رعت تخت هدزجالطصا هکرد نشت نالس ندهتح هس وا ۱

 ۱ زاو یدیدح و شهر ادای قرعو ید وطرندندب ردسدابو درانی قعیسطروئاوارببعت یزب نا هکردفورعم ا :

 یاحو اف دکر ون د هد هن مک ناکو ردد قم هدند تک لع هل کعور یا فرح فد سبایاوسفمهدنلصف ۱

 ۱ هایس اشک ی رلکد ید شک هرق لر اکرواالاحراربد تیورق مدناتسنکز ردیسورةدرغو کرد هنسانعم تشک هلاهمجم

 »۳۹ هلا اسکو یدنلوا رک ذ هدنسهدام هکردهنسانعم زاربشو ردتلهد هو فد ًاتردلشکی راک دشکو

 یک کر دورق بویةزوطو غو دس ها کرو دهدرغو شارو سلو ارت ید خدوا دات ۱

 هدنزو نارطق نارتک هنلوا هسرت هبا زوطو غاب .ودس كرو دمشک لوا ضعیلادنعو رادیا قتقهک ی اهکدسااضتقا ۱
 نآرتک نارطخ رولوا لدا ید ندنرلح اعازراو جدراوردیا + نالمس ندنعو تکرا كنح اعا ماح هکردبقدا مو ۱

 کل دنزابودنزهدشزو نک شول چ هل اة اتم یان نینورتکر و ریا یسالط ههو دزوبواو لت ایل وکر دے رعم

 نبع  ختکر دهنسانعم ریغصو جوک هدنلدنزابودنز اف نشر سام فتووقمروطو ا

 ڭا اهراس فتکر ده اکندکع | طاشنورورسز اه ظا ندزر فتکر دذدایمهدلوا یانعمهلا کم ورم با هجم

 "هی یراتاب هکر دنوم سحر هل هاب ادام یا ف لنک زدعصوم تعلک, بهتر راکروس دهنشا امو

 یقوحسم هنادع ونرب تانک دیدنهنابزور دصوصخح هم راذ رط نت رګ رار دد ةد ەد رعرولوانیکرتبیزوبو

 هل رڪ هکر د هت انعمزکدوزدهدنزوراتفر راکتکر O وصیذالو بو ورک ن دکلآ ۱
E ۱یسلوبوصهکردهنسانعمیم  زاهراک هدشزونزخحم نکتکردهنسانعمراکتکر کتکرر روس  ِ 

 نیروربا هلکنارایراغ روت دل للا قروهدس رع رد غارب ت بد ر انعم هع و ات نوکس حک رونلواریبعت"
0 
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iتمظعو قلولوا ها نوکسو ردهنسانعم  EEر نشاهدشزو اه ر ظذ ما هدحود یاب  

 رود دالارواب ف ترک ىزا نا زاوا و داانا ءو اتسامردهنس انعمیم ایش ۱ هریک عد ردهتسانعم ۱

 نادنرازحس یدامضرایدرس الا نج هدنرادبرخسواووهءهن !هفصاو كهوسراش هدزارمشو كسح هد ر عروب دەك |
 هن زورا لهوا هدنزو تسلا ت سیکردا د,ندابوار یدئورکة رد هشنانعم رک اوپک ر عفان هماروا شراع ٤

 تعاس رد هتسکزب اش [بط هک دووصبرقع نالر تزد دار هک رار دیالقن هل وشر لرد لطحن هدر رعروسد ا

 رددقذرط هکر زار دو یدآوا. نکداسیجو لابلناق :یدردم رادقم مردیکنا بوردلو فز زورا .لهحوا موق نم 9
 رادقم رب نودلز چ شرزواو دس کادو اه د عد نوردلو طل ابی ر ز رکنا دلا فۇ نولد ندنربرب ۱

 یربع تلفن تس هداوخربو زلوا باش العا ندنو هدنصوصحرعشد وستهسالوا لر هرزوا سا "هک اتتف ۱

 هدلمح مات لهالههدننح لالهر هزز .د تسیک دره الهرهزوار دیر سفت لا یکلود هغرق وبر دت وا ار

 تسکه دالضفلادن ومو رار دیاتبسناک ۱یرهزنالوا رہ الا“ نفد ره ر دل عسر دتابنتانلواریہعت شو تمان ۱

 لااا ن وک كك ردهنسانعم تیسک» هتسکو و دم هوس س غو قلنشمافر کا یعدر id تسول

 ناک کی ادر اغ اکو یو هح از هدم ر یبنازآ قا خمر سد كرل وقوى ددیهدس رعرد ها فف

aS: 

 رببعت فرو کو قترپک هکر دهباکح ند توصل راق انا اوط عن هدنروه دید ر ردوا یا ی

 یراک دید" .حیارزول هل ر ۳ رد جارد هنا خاک خف رک تیک دم اک ید اقان واو تاغار ےب .صاعر كىك رون وا

 رددنساتعم نح الوو ناضەلا شا وک اس نولو فاک تفژا نوک ی ۱

 لوک هل ارت حف لیگ ید قالطا هنشود اد داعش رود هدهسوق ناحوا نکسکو لاک و هلىسهدابزز ۱

 ES وهزغ ازغ هلو ەالاد ف مدرن درو مکر اک اک رت یایماو ناشکسلحب دک وک ر ا

 رووا قالطا هنن راجوادنب رکو قر اصللاد ےضور د هر اک ن دل ول اتفشقاردو كم اهر زوا هاودندرا خود ٤ نولوا

 ردبا داغی آ اراقلاب هد رولواءداونم و دکینوب لوک هدنزورتو کردو نکړ دنا آ دو زاصحدونکردهناک

 دو کر ولوا هدراوص ردکح ولون رب هد اورربو رر دید راعتاوو راوڪ ام رو د هنشوقنیعقلاب شعبلادنعو

 هدنروهدوم هدونکر دهاکندناممآ تشطدوىک ر دنا همعط نوو ط یراق هدر ز دیاروهظ هک بولوآ یت ی

 رل ڪ عدو یاعا نودرو فول راض عد رولوانوزوم هد اعیلد ردیدآ رک لجو ریو ردیاب وح كىا شار ها

 له فوود سانا نفر شوک نازو سوت للو ه خواو سور ددو کس اطلس هدر اوری وراز ددردحاعاهرذ

 كيردومک هددس همح ەح 6 5 هدنزولوم زك رددت سج هاب هلا هلم همی اح هن رب فاک رانعمول هدیربکنهح 1

 کدال ای راضعتو دید روس اه نشو نىك کو رڪ عد رولوا تفح لا سنج فالخردشوقرب

 دلغلوا روهشم هل هددنزو هح "هنکروش وی ماوس رعردسودراعد رر در چات هارو طود |

 هراوظ یلهیوکزاو هدنزوهگرد ده ردمعوت ر ءاتس تار واح یر لک د نوج*هدنزو یص یک یدنلوا بفرقول

 ساع کود داشتم مطهدننزودیزو د دیگر وا هدنلکشهفف ردقشاف یش اف هترادکرد هنا نع مراکش ورارید

Ltندنمانا روک دزو هس ره ا روک یندهلاقت و طو رز د خزان یرا ران نوتلاوشم  

 کي ړون وار لس هک لس لواورلز ,دهنسلا لضفرلت رعرو دههوک ی راک هدابژه دنر طاش بودنآ و
 هدناهفصاو نارو نیک کرار شو عدافضلاز دو جیسلا فک هداس ر ع ردیدآ تابئربندنعوليرب سفرک لذاک حف

peردندعوو افصنعورلرب د نران وکودوقواهغد ر ودو یک 2 ن کو دو سانار تربو یک =  

 ار «دنتغل فار ےکیبک داوقربو ردعفانهنتلع تاعشلادالط هلآ هکرسراب در دند هلاتق موم یرول نح تان
 اف ناتا بان رد یس و یزاتدز اےک کو ولد نوو و ظهو وک هرات کا ارهاظ رداکوم هرزوا تا ارمسحز دچا 0

۱ 

 وفة یار هرزوازونو ك !لمادهدس رعفاکخ فورون د هنسورآ لا هدننزو تبح تیک ردهدنرک د هرو سکھ ۱

 نداحرب هد رو ن جس ندد دست رز دات برگ هد هوا ساغر ر توانا هدش داستان ددر ڑک کاک ۱

 هالومحواو نادوم دوک ردهدب 3 دهن هضم اک ثلا تاب ر رولوا ید یدعتمور د هنس انعم ضار ءاو لماکعو لءود

 تماج را ماد هد زو ه5 هتک روش د هد هشوا لروسو ندندآ ه زا درب نداق اضم رولا سا هدنزو نادوهج

 ۱ هناسوطو هرلسقاس مز ناکنکردس رع زولو |یسکوا فطام ذم غزل د یر ده ریدکرولزآ بس دیدار د هنشود

 هدنرو دوس > دو کرو ددعص دوم نربو تک ندارم او ندناح تاب اور دا معتم هتس اتم بانان هل اواوتاراورتیونک ۱

 زا ندناجمآ هژلتسراف یاب امض تشیدومکر دفژرعم هلکعد و ؟رددآ عاطربهدنارباو روش دواز

 یو ست
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 ن داکرههرکصن دید نکی دیارولوار فط مور وصنم هل تاک راقفو ول دک هدنکو اه دک د تکه نمش دراب ره یدایا نهی نتو |
 |ارهاوج دصب ر دسر ذل وام رخآ که خاکه ننامز در درب ی دیار دیا نب نه هن اره اوج ةفاضا بو دیا ےظعت هلع لواماشداب
 ۳ در تاطانا نیر ننمولا رها تب ریو تفرعمو ناچ یمن هر لها یار اوت ینا خم

 اسا CETTE N, OE هدنرون دنواح ندیزاک یدناوام رو اعلام هل هلا هنغ هللا |

 شدواک نوساوا هلا لد لرو بالا تارک رد هنسانعمكابا هدرز ۲ اوراز او لاو رولک هتسلانعد سو صععنو

 تا سصوهدننزو نداک ن یواکر ونلواربعت كل وکه کر ون د هفرظ قم و نرب او تر غو هلا چه نشو هبناتحت یا

 نیتوناصصهدننزومآ هاک نوسلوا هسرولوا یو هنرلرب د هنش ود ق ج ر غص قاط م هدزار بش هلن تف ن واکی دنلوارک ذ
 شمکو كلبا تاهابمو فاذکو فال ندادداس هم نابهاکر واک ضا .لعفو ندصمیسا :ندند:داکو ردهن انعم.

 یو سوره hr هک اسف راکفاو حر٤ هل ن دلو ا

 نامص لار ےض اب اب رهاک ر ونلوادارباهدع3وموت یخ دندادداس هتک کو روناوارسعترورواص نمر شمک هد کد الدا |

 یددردغمص یورروح راضب وب یدلوا لعاک !هللواهصاخوبهدهنسن زمکیدید ا EREY او

 ردندنعو ی ول ضعیلادنعو ردنغعص مود ره دن دنعراضعد و ردح اعا قاوة صوص # هەر طراغلد یورر وح

 ن روکا ارات هدشنآ یکنسصند دربکر دغم > اغارب یک یاعاقتسفهدلوفر ورو نل وه دنلح اوس ANE هرم |

 رولزا دم ولي رح هدقدنف وطاوهبو دنا ع یدین دستار اغلب ینو رجس اور رو رار بد تیراکلاد دس

 ردعفان نتاع نار یاحعتساردن دن سنجر هدساورریو روس دمورا حایصمهدس رءردون یراکد ید هصاش یار ۳

 ضار لکشناد روک هدنزرط لو ندناعمآ هدنزوناشوه ام ناشکعاک ردردضم لصاح ندندهاکیشزعاک شنا

 تش لوا ندنغاټجا نکا وک دز ارد یو رابح احو یس رغواناجصددینکرتو + هر ددر رع ردادط تمم

 رخ ذاهدس رع رد نانلوارممعت یتیرب ا کمو ینامص هکمذکر ردفو ام لالخ سما هالااهرمسک یکمهاکر ون روکهرزوا

 نانلوا مبعت لورامهدنزووهآ و خاک یدنلوارک کردیم ادا ناشکهاک هلن نوکسواهخف ناکسنم ناکسنهاکر وند ۱

 ا وهاکر وب دهیولات نالوقیسهقح سوخاصوصخو هزانحو توات اموعوزار دس ەر رعروس د هر هزئس

 KE او كاك ای ر دند .هاخندىهاکر ون روت دط وت دد ہن هر عردهنسانعمتوبان هلن هدحوم ابن وکس و فاک عض

 کون هبهتسکربزد مآ قطف مت اه درو ها له می مک مداری تی ِ

 کرد هدنر زا هند دح و د یان نا .یعکیا ردتغلیخد هنس کرد هنسانعم لعد مايا فرص نم ند

 یند هزغ او ییگادروآ هدنروبل بکردهدنرک د هسوتفمفاک لوا فام ردلنتشم نیکو تغل جدا ی الا هدنابجوا

 هل اوب هدنزو هبارخ هن اک شلیا مسرو در بکن دزاع نانا هلک کیس اصالت دیو موهآرزات با روند|

 زولک ندهرب رحمان یهالش ندنرم رنج یسولا روس د شورا بح هدر ءرارد هس اک ااش چو دوراد فو رعم |

 كشوکو و قشمو هد اعهکروس ده ۱ ام یادت هو هذالقداک رازبد زبد درود وابو سد ابر ج یعبط طا

 هع هلو یتعلنو او یت وطوهدننزورازه راک رازیدهزاک هام رازدبا نامداو قشمهلکت ادتناکلاشکت ترا

 رل هنر ا مارات ى نایت هنر تنبیه ارش هراکر درببکعچهدر ء دلذاکر رسکورو دز

 لاکر وند هد هر هب رشمو هعدربو هغاتح قاربطورذص رد ید دیا لات هکروش دهدهنشوکی رآ وا راوی

 FRET نعم لاک لاک زود هبناوللثم زامالابو طالاهو ناغروا لاکو ندنفیلامرخ ەدى :زوٌلالم |

 | لعجف ابن کش گرده انهمرتوبکو اچ رک کک هدنزفرتفک ر سک یداوا فتو لغاوا ارس ؟یراوینفسهدننووا

 ۱ مج درب هد هناومح اناج نالوا ششو یلمرو یزاعولو یسهکحو رونلواربعت : هاواب5 روم د کشا کی رب لو 1

 روس دهدهحاعاقح هردشر اه ابروحو څالوز قد وسور د تخل هدر سراف يوردهس اتم چک هجآ شل هدر

 زا رلیح رقبای ویقدکرد ےہ مس ۲ ردهتسانعمهب رفوزوع- ۱ ردراو یماتعم ترده اا0 نو کس د کر روس د جد ګ هدر رع

 ۱ تاتشو لسحت ء بم EA لاقتوط نکن دهسانعم مشد رس ۳ رارد مس دلقد رر ررر د شنای ننس هلکنآ

 هضیقر دیرب ق وط هکر ون سد هنطشو كداب هصاح هنطسو لس رهوردهنسانعمر 2۹ ی هلن ااترم 2

 ردناس 0 سکه دتزو رند هام دنکهدنزوادرف اینک کیا هد هنطسو كن اههورواوارببعت

 هدا یوله هناا نوک ور دعفانهنتاعریزاتخرار دیار بعتراهدنراددبلح روش د فص هدس . رعرلزا ییسدشرت

 1 |واشاو اولا ەد ر ءا ار فو فاکرب رسکوردهماج یلقوع نالسک تن هرز هدنتفو ناب کند هانا اھ

 رس ا یه هد رده ید و ی ته

 نر
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 هکر دعا :ناجضوردهنسانعم بلطمودا یه هدننرو همان هماکیدنلوارک ذافن کرد هنسانغمدو ماکو یدلوا لاله ۱

 دزرک نو آ دنک ندهحورم هنکوکب ولاط راصاوغ ردتنأنهداب زدر ۰: یکی ووا تالنکید ر ول ید ر = فورعم

 ءاہطار دیا تسکت راد نك ولت شن وکواوهروازا و شب نمايان هرات یتا وک دس ندب ردولو عد

 ناهفصا کردا قتفع وریورو د هماک یدهدسقیشراف هل هلا ناریاور د هرصا یو ةر ز دنا لاخ دا هنسع هه ودا

 "لروبزد PIE نینک ار یدو دج اسا لابو رز د هماکه دږل جر قلطمور دفراعتمه دن قلخ

 غو حارب رزعا ماعطز ستول هدناتسدرکو هدنسبلاوح دا دغیو ګر داکد فراعتمهدرار دو رریدراس دیر ص

 كن هبص#رب هدنغاخس لاکو هل ږد د ییدلوا مض اهرارب د یم هک و راد رع ید دلو | لیصعت هلیتسانممدقمندنودرولوا

 شيشو نابوا نالیروا هنر زغا تآ هکرد هنسانعم :مالسلا هصصختءاهو ردلتشم یارف هراب زوردهماکی فسا
 ردصم منا هنر انعمقهرپ وتو ل هاو قمزاقور دفورعمهکرد هتسانعم ن دعمه دزو ناچ ناکر دلماش هب همراتنقو
 کروند هدهنرهحرات كلحوکو هن وج كمقلاسوردهتسانعم لار دا نو جاو ل هاو نادانهدننزواناد اناک ر واک

 هداوخرب رداصا دیک دهن وج اشا كس رلمقلاسمزواوامرشهددزوزاوآ زاناکر ونلوا اربع 5 لکشح

 تنول فر ۶ تان ا RE دند هللادو نول نوکس .دناکر ون ددنب رب نالوا لصتمه هاو

 قالطا هدهداهرف هل رطه کر :اکرولک ما لعف هدانعموبو رد هنساذعم ڪش زا ندعم هلاک ف ن .رکناک زرد یرکش

 نادشت اوقاحواه دننزون ۳ ن : نوناک رار دن و )رص ەد کر تروس دهراسنا هتک نالن نود هلغهدنزوروفاکر واکر ونلوا

 هدعاوو یو شوروزرطو هلو سمو لومتمو عاطم ی لک مرټ ګور زعهدس و قو ده هسک لواوردهنسانعم

 یایورناکر ون د یناث مس . ریو لوا نواکه نر زدنا یک !فو ارعم ندههورروهش هدننعلیاب ارسورولکه نسانعم

 زاسو لامو لاحرآ سد ناکرددیغم هب اقستساردت ان یراکد ید هبالوقهدیکت هکر دنودرز أم مس اذدنتزووکت ان هللوهحم

artرحالهوردر دنصم مس دنیا ردسلکهمدآیسلوپهدنناس !لاقترویروب دهر  

 راصا نوساواناسنا ارو د هده هنسننوزومو شوخ ی يمداودوو رد هنسانعم عاصشو رداهبو رواکل عاف سساو

 یاواک رونلواربعتقووف هکه نسن یلاشو شود یا یعررد هنس انعمز LC bE و

 ردربک هوم مسا هار خهو ر د هنسانعم هن اما یماول سوق هلارن وکسووا و خش رواکر دف شف فا ییا ۱
 لوانت بولا راک رسرولوا هد نشیهرابخر غصو لوط اند طول رار درکر ادخ هکر ردمشعكناسیراکدب لید هرکی ۱

 لوک و اک ردهتسانعمتلابالا اوسو بروصو قم هرا زا واتر یدنلوارک ذ ی و هد 9

EE ۱ردهدورعم هان کر دیفداهوةدشنزو لهاکلواک روند بصق هدس رعردهنسانعم لسام ۷  

 یمهصارب نامو کهیستداورارید ل امش وده دناتس کس رت رد هنسانعمریکیثشاجو ی هر فس هکرواو ای لواکو ١
 كخراک ان نوکسوواو خف راک ر دسرابورآسهدهعنارو شا اب دمرکلآ تاک دن رعرو دهده ان یراک دید ۱

 یعقهساو یدروق لوبتابهدیکرت ردن دموممر دکج ولری دانق هج الآ اواو مضنو اک اکیدناوارک ذ هکرد هنناثعم ۱

 ندناناک هدننزو سومان سوواکر دیکحو شن آ ذکر دهنسانعم نسورعورلرب دید یدروقوغ او کج وتزود قو
 هللا دن ۰ نمدومورو a . رلانعم برخو لیصاو ق طاو ادور دون نوعرف هدو قر بۇ دور غ ضعبلا دنع ردهاشدانب و

 ہر نکس رونلوا ادا هلا واو کیاهدظفلت هجرک تغلوز واکه نر راانعم تدشوررشو هل عشرون دەدەبهنشىك ن الۋ اق
 لوراک ردلماش هنسهلوةهقللوفوسموکرون د هنساو شوق وواکر دقخلوا الما هناواو رب یک دواهو سزاط طخ

 هکر دمخرومدروپشمهدنزو هواس . هواکر رد لاو و هدن تک زد هنسانمرکینثاجو یاد یهو ةهدهدنزولوغاس ||
 كنسوهآ ا هرس كلوا نحواتح کرد هام كسم فاو یداوام 7۹ لاو هاش دا نودىر و لرد اغا 1

 || هدنرومو اره تک اب اعض هکر دو یلصا ز دب وسنم هرکنهآ راک هکر دل هاشنودیرف فرد ناار دک رک ۱

 نولسم یروضحو تحار نددعجو لاکن ودناروهظهضراعرب هدناکش یاب نالس هرزواقلوا ناط یش باعارتا ۱
 هب هضراع لوان رازغم نو دنا لتف سقت یکانوکره هلغلوا نک اس لرب یدازغم یا ها ناطمش میلعت ەن ج وو۲

 هدصاوخنو قفو لع كنهواکر و نهه دل ورب یدایا لتق نو ګا صوصخ و ییلعوارب لرکنهآةواک ا افتا یدیار دیاالط |
 مد دنزوط هنکوا ۰ نکراشدا شیاهواکم وتیم فا فصا میکتربنالوای ءالوط اب هدرود نحراع هد اوررو نولوا فراهم ۱ 1

 هرزوا ناسخ لوا ندنشاصاش 1ةرارش اه احهدلوفرو نو وق ق فور دصر دنا دصهدتعاس سانم هرزوا نانه 1

 نالت راضعب ناتو بویر وک ادهن زو کب رثًاتدالوا تق :رح هصالخ بولواادس لکشرپ یلتنضاخ | ۱
 بام ,ظع لسن کرا لودحو لن کیا ه رطق هدرح او نآوح ور واعد هعرصرب اید ردیسب زر راضفاو
 ست ی و ور ی
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 الا الا دهتسانعم لز مزو قجاف ب واز و ن د لاکر دردصم ےس ها ندندمل که تسانعمتع زهقلزو بونص

 رالوردهتننانعم هطاح-زقیلغجو نا عفو دان رقهدنتغادنز ابو دنزو ردنلب اقمدقن رد هان ناق عاتنسزنتزو

 لوا یکه سدورووارپسع هد اغ یرورمناوی-و مدآرولورببعترای کون د هرب دادن ی وص لمس هدانزور الات

 | با ەخم نىڭ نوک نکش نرکشالاک ر ر دیا عضو هنس هب که مچ ضعیو یتاہق یب وق هکر ون دهد هشاط طس ةو زانو هقفوب

 نخ لاک د هتان ل ابنت و دی لاکو دیس کر دیفدا وهدننزو بلاق ب راک ر رب د ین د نکشاللکر ذاولح غ ورب

 ردتغل هدا ار حفل تشرح ییددلزا حج ورتلاف زونلواقالطا هد هاناو حرت اسو یدآندو ردهنساتعمف لاک

 نالیک لیزر واک هنر و نادانوردهشسانعم كن دو كن دونارحو هت شکر رسنا ەد خوم یان وا

 عور هدننزو شوبلاش شولاکز ونس ددعضومنالمک | تلح جربو رد هتناتعمزازر اکو لادا جو كن ەر تخل

 رادقمرو شک شازا هنر زواو رروقهک لوح رب بولرغوط یک ءا جاف زازاس یشهلوعمارقف ردن رخام ماعط

 لعف ندندسلاک هلمال حض اک ززذ ابۉدانىق ەۋ زر-ەرزواش 5٢ هغ یغح بوکو دزوجو نوکورببو غاب داس

 ند هتساتفت هتفلاک مال مض هقلاکر دهتسانعم عامدلالتو تادویو هتفش اهدنزوهعفا آ هم هتفاکر دلشتسم

 رر د ضخ ةد رعورو و ناز و هتک وک نیو ناک یه هدنک تو :۵هزو ردو نو اف ماج هد نزو ئالام كا

 لوا هلال > اک ر ردیا ت تماج هدنلکن 1یکز ونو کیف لزا ذنا تیام دب دواک هجمات اف وا

 نول ا مالخف لاکر ونلوا ربت ل وال هک رت هلوا شالوا توف یهو ود د وخ او هقاطماب کرو 2 دهب یراوت

 هدناتسدنه هدننزورکنهآ ر خاک ر اب درورعزهدس رعو نار فلعهدناارحرون دبه ويم نانلار بهت لاه لوجو

 ردشوق یراک دید كنکوا کرد هت اف م | ہد زو خاج هکآاک رواک ندنآ اهب وب یرلکدند دن و>ردندآ هعلقر

 هنشوف 5 نیسرکو کلا مش حرواکرارید هغ هاو هدهنشوق نغصةصراضع» رو د لضاضەت رعو ها اه ءدزاربش

 هنا همجمیاخ خ وار ولاکردر ا هدیلسراف محرو-دیمرب هجرس هد رک تورم ص هذان عرب دهد هغمرن لح کورو ي

 ,ررغواونادانوی هد تزو سولاس سیلاب نام ۷ داحزیراضع هصارب راضعدفوبردت وردت اول ذی سرب

 لوح لا منش هواك رد لغ ناناواربعت لق هلش ره 2ے ےک کردا القا لقاك نىس نوک یو کن بهتر

 شنشکە رات هدعدرازروشب اب , هکر سوراخ و دونغو څر رد یمساماغط ع ورب عور صوصحهنلخ لو دور د هنسانعمهرکتو

 هنعو فا ررب , دربعر ما اوءردهبسفو رعم هکر درتعصهدننزو قول اه لاک فولاکر رر درکه رزوا بورو هواو هدعا یی هات با

 قوعشعلجالح ؟ ردهنسانعم ناساوعاتموتعاضد ازاویسانعم لا هدنزو هلال" اک زرند قوا تنکک

 ماح ه روس دهنغبقنارشاصوصخو قدقاموع 3 زونلوارسعت لرد ةکروت بد هعوع ش لو اهلدسف ۲ رو دهنغمول

 لوا ناد هکر ونلوا ربعت ن احلف هکرون دهمالرت یاوا سطنو شاروس ٩ رونلواربعت كد کر رو دهزونراه راک

 ھل طو هسا ن اته ظفاح یګ دزو ؟نوزوکهدنزو ىلا لاک ر روق تالس او قو ء رلدراف هکر د هبشقو تد

 هدنرو ندبلات ندم رد ہلاک ر دیضام ندندیلاک د لاک دان اقم رنز دع نالو اقع یهر وذكر شاهن

 ردلوعف: مساندندیلاکدیلاکر دهن رلانعم قلو مازن او قازوبرکسعو قلوا شرو مش راتو حمو حر ھو شرات
 کا هلن نوکسو مال رمسک_ وملاک روت روت دهد لاک دهل هتسن شعلزوو رو دهب هنس شرومشراغوقشراو

 سولار ده انعم مضاورغاصورواکه نساتعم درو حان اودو یادوسورد هنس انعم ناقش اشو نويو نادانو

 هکر ددنغقس كرغا هدنزوماب د ماكر دهنسانعموملاک هونل ایدز اکی هکردهتساتعم شول اکه دننزو سوننآ

 هالن الو 8 وکهلاهانشمیات هتماکر تماکر واکه نسانعمد دو صةمو دا معو روس دلشح هدس رعر رونلوا رببعذقامط رد سالا

O ENEهج ونود صو ليم هر هش مسرب : ندیراخماک ر د عات هرکه ووداجر دت  

 د ا دنجونو یکهتماکر در مش زب هدنسر آخ ها هاکش زور ھا ی ماکر دفن اندک با

 TEP لابقا نحاص هاشداب هد دزو راد مایل راف فاک راکماکر دلو رب هدسراف زورمغ ماکراربدردوداح

 ایرو یراک نات نوم ید نصرا تودو رلد دنا ارس ەت ړل ارک رک ر اضع وبر دش رب ندزومط عابسو

 کرد اردو هدنزود زقار دوس رددنک أ ات تادا هد رع هکر ونلوا دارباهزنعق ودها ماک انماک رد

 اجا ردفرع یروردن نازی فوت لو یادم O ادى طیسور دل اقم کم

 ۱ ۶ ر ر ر رو ماک هلوا لدا تدسذهرخ آی ا رسا کر دنفاضاطمس ثلا مسرد د ئش نالوا و كندا عداظلا ةفلتخ

ودیخ دادرفنم ردهنسانعمسوءواو هودوصقموداصرل راف یازو یاتحنیاتوکسو 1
 واو  سومآکر واکه انعه

 هدف سرقیداک نوجتادادما هبامسار دا منم هه ۲ سوماکر دنا سا کا هدنزو صوخات هلل و هک

 ناله <



 تی سهل ی ی ی ی تا تی ی ی ی ی تی یک ی ی

iT TD a i a ر د 

 واک .ەحازوهنىخلدا یراقاردراربد یروفاکه دکر ت هکر دراو نابن ځد عوفرپور دمونم اع شنساق لس

RE NEY ADEA eRe r rr ۱ًابّمو  

 هدیکرت ۱2 د هر هلک فور عم ندعو تامسکیوررب د هنا ویو همدآ لوز هموقزآهلیسهدابزوروش دهنسرو*

 روند هدهر ۳ هز هدرژب A ہل ردکر < اک دلودرب ردفورعم یک کم اش رود کد ا

 وب ندنرانواوا یو لاو د وا کر و دەر ر هجو چاک اکہ دیدنه تغلورونب .دهدهسورفهوسنانملژ اریمعتقافو ۱

 ارونلوا ربع مجد, د هکرونب ددحاص نالواهدسهبن تشابهلذاکم ض لک اکر دتغل دنا زردی یاج ر ارد 3

 ویی یا هلمو جم فاکه لک اکر دس د 8 کر 2> ند ۵ هر اوصض هلذاکسکوروس دهغازاسو هما

 ینتک نبی ناعرت ن ماشیدنا یورط ناک اض ردیدآ ناولپپ رب ندنودرف نب لسدامحاورو او ارنمعتیلاط ۱

EW 
۳۳۳۵۵ 

 یدلوا همعط هنغم ناتساد مر ددا راو د صو اظ اد چورو د بودم بدا ا وا

 ردهنسن نالوا وش وخ هدنب رپ قوعوص هلمسهدابزداسم هک ی ردغابزوذاک راتروفاک دیدآ هجنجرب هردو

 یروضیقو یابر كنابطاهکردیعو جی زوم دو نا ردتلو یراق دارم هکر لوا دو درایو
 ندلواةوهشلا مدعدام هک تجيروفاک درو روفاکر دغطاف قوهش وا تو عفاذ ادص یا اسار دب ر ږاکد ید

 یزوکرغصندنعون هب داناو ردت ا نانلوارىبعتە دابا ەد نزور وهال !یروتآتردموچشلا عطار وفا ی نر دم اک

 ییمغلت برشالا نیبضط» |ییقوصمكنسورفررب درق لا نغهدس رعرونلواقالطاهدهن راکدیدیسهیدابایر غصو

Sarەدە ۳ وهلو بذكر و فالو فاذکورولوا تراشه هتک لکی برون ددر ددرزهدس  

 ها هلسهداز فاسو ټټس هد اع رار د ند ی نگر لاقنافو یک ناعغل ودر درسا کیت ناقلت هل مال عضو

 هدنزژ اب د لاکر رب دیاکشدوءع ناک پتا وغدا لری اغیرارب دیعاکشهدس رعردک نکا

 ازوکر د نعلا وا تاک روو ناف مد مدد روئلوارمسعت یشکرا هد یکرتر ونس دلج ر هدب زد ساد ر

 تا نانلوا رعت همر دصداصوصح و هب هنس) یروق اموعو ردهنسانعم مد صو صعشو ید آو رو نواری رعت یکم

 قالطا هردارب "لوس هدسرژ E وانت یوودو فوخ هکر دهنسانع+ لاو اکو ردیدا هعلقربة دنا اتر [ او

 ابرثک ارونلوا!قالطا هد هر  هلوک دروازا رورب هناحو راز دنا رببعت هداهرزنم شعرن ردهدنعفوماغارونلوا

 راربد ید تام هرال ال .E رترابد ابد لو اور دشلواصاخ لع هیالال هد یقلخ مالاح هل لو االالرات آ ارل تح وح

 ندنفرط تردرلةحوحزیوارروط قررءاجود واک که دناکش رواج ف وةیزول بورقءهرب نرالایسیر ردنویا
 نسب ناچ نا یی "؟تعاسردهسروس هروا لب غنی هسک نروارازروا هسب :دعش»فولک

 رفصعمهدس رع کیک زوبصا ییعدر د“ اهربج اک ل که دننزو نابغاب تاک تاک کر روط لر هب ب داف ول یک یلعت تن

 رهقلادوع هدنک رتدهاعو ج رةلادوعهد ر و دکوکیلاود روپشم سالم رفرقاع مس اهدننزوهرک اب هرک اکر وشد

 هاک هروشو ردملغ نابواربعت یادغد هلو کردا 2 هطرحو نوساوا كناوبح رب اتو ك او كناسنا

 زسزوا نار٥ راو صر اسو یشماع لقل EN ڊض جهد رعردکو ؟یرلکدندناغوح كردە غ

 ا رع نم رد قتلا اکی یعرلرب دردی ر ءدرلض عدو ف رعراضعب غلو ھل و حنو فاک روکش جک اکر دن دالتنرو
 ارز ردلکد نکآیدید ردیمزوا تیا قاطم راضعب هنابنویرارد وهالاب>وح راازوحهدس رع هنم کردیا
 ندنعوب یزوا تبادس_ یی کی دات رفتم یرلدر اغ م ہل ةا وا حرص مول درولوا ل دب هنمزوا تیا کاک ه درره

 یک اسئل بخو لب ور کج كلنعو ق اتسرولوا لمحو ین اتسدر دیر اک دد نوا لیبنقو لیص كرد اشع

 بکر ردردامردارب کرد هنساتهمولاخ هیاواود مو فاکم ض وک اک وک اکر ولوایراصلث ام هنزجیر)هنادوینحرقهدنیان

 ردیفرحنوناکرریدقوا ثیکک نسب ربرولوایس اتسبویربردهزبس فورعم هکر درتعص مساهدننزو توقا فو کاک

 هماع هکر دعما هەن هدنزو شوغآ شوک اکر دندعولوب ید یری دوانرا راریدرتعص سد هد کرت همن وب اتو

 رانا یاب وک ا یدناو ارکذ کرد هتسانعم لکا دزو لرغاش لوک اردک فورعمیرلکد ید هشکتم

 یورک اک ندد باوا رب ندرول نم لس الواو زوم دییاطهدیکر ت ردیشادنزرق كن ءدلاوهکردهنسانعمولاخ

 ردهنسانعم ناکمو ماقم ۳ رد هتساتعم ویک | راویمانعهزکسهدزو لام لاکر ددا هنسکر ,ندلاحر

 هدرسرانو ماخ هردهسانعمشزومسراو و هد لوز 1 ردعضومییددن رب بورا فو لیس کرد هنسانعمدتکرآ ۳۳۳

 رکسع ۸ ردکح عورب ۷ روش د هر هرس یراکدیدهصارب 1ردهوبمشهالو او نیلاک ب وشتر زون کرد هنساتعم



ETT 
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 لوا ی هکردوب یرا عز نذنسەغتاط سو یدادا سرغهدهب رث ۶ مادمر اف ندلاعا سوطقرکددوهدهررق

 هدلالخ کیدزدم اریمعت ته ماس 2 دن رفعح هفعلخ لکوتمندهنساد ءءافاخن هکر لر دو یدرو تک د نح ئړلورنم

 هرذنوکهدادغد بودیاعطق یورتس لوک دردنوکم کج هنف هر ها دنع نیرهاط تام ارش رک اخ هلک شا یساغا لوا
 لوق رلددلبا ضرعنوتلا ك ینلا هنفرط رهاطن و یسع هلو عطق رود مور سزا سوچ نانو هدیحا و لزا
 یداناروهط هارو هدارط ميظعرب هددداقس -.هتسز بو وقرصش لوک اتقویدلباعلقهدومرف بجومرپبویفلوا
 لس كددنعاف ندتامر یر خو یداوا حقاو نراسخ صلح تولوا مدوهنمهشارف داو یقهدلاوح لوا هک هلوش

 Fey .هرود لد هقسا ندنعودو یلخ هحوهدنا کرد نامز هو یدمشع ۱ نار فکری یللازوسرد

 دد هدنرزواو تیارو مارآ ناورخهدازندکس کیا اعم هد هراس ل رللادنولواهدنرادقمهن ازات ز کس

 هصالح رل داوا ر امر اتو ن انش یز راد دنکو نار یران ایشآهدنعالتقایح هلغلوازاسد اس آ ارلشوفحراحند مصحو

 هداد هد یدای لاسراو لم ت ه هودر اهمزویحوا كم نب رلادوهراه رع هصن تب نورد کید رادیو ید رللاد

 هنذاب هدقدناف هفاسمقانوخرب هبه رفعج رول نم نالوا صمدک اتقو یدناوا فرص مهرد كل ویش هکلوا لصاو
 امانا یت ریدنلوارک ذکر دمفدایموهدننزوهزاک هشاک رددابالتخیرامالغ یهیلارا شمفساخ یاعت

 رولوا هدنعضو نح ردس هلوقم قطو قان رص هکردفورعمهدننزو ی ام یشاک یشاکروت .دهدهتسهجرابزو هقفوو

 غاد حا رد فقع یک اک لاو هم یابو یدنلوارک ذ ییدلوا ی ناف اوج میز EES الو ناو

 كناناومحوالنم نووهو دردهدس من یالع هکردهنسانعم راه شنور وزن درانهدس رع ردهتسانعمش ۱ د اهدشزو

 هت زاوآ نوغءزوو ردهنسانعم هل ایوداب رفورونلواربعت شیوک هکر دهنسن ینیدتوبه نوراقیحندنزاعوهدقلارا

 نالوا رهاظ هدودنلواكب رګ هنوایرب بوسقیرهنبن والثم قولو زوج هرجا یناوا و الم نحو ساطورر د ||

 کرد دن ابیعس هرج اک لاغاک ر و د هدهنشوق فرام هدلوخز و قاتەر ةوزوشاوارممعت یدش غاج کردی اک-ندنوص ۱

 لی وتو روئلوارمعتهرص 3: درج الط صا رارربو نوه هقاهنحاهکرونب د هدءاک شاکی لوارردءاکر درومصا ۱

 ااطخ هلاوما یوتسمندنفر ط هاشدانوهس رتارب یوکامدو هفط وو یاساورو عهده خو هل صوبو ےس . دعاک

 روت د هدهدعاک یراقدر دشیاقرفرز هش رزوا راب دز دلانوهدغاکن الوا رداصهدشاب قفلواهیطعیاداههنسکرب

 مادا روش د هد هر هدست هخاوهقفوب یکد غاک یرازو شوبقو رذکیدیبذغاک یغاک رواک هنسانعم ق قرورزو

 هدهاشدان , بوزو د هماج ند ذغاکر اول دشوار هند ثافتساودادوماحرتم او هاب ننعاک ی كىنا

 قارعا یرهماح لوا نامههدنرالوشم هنهاکشپب یدیا رار واک توک فا هدب راق داوا لکه ماحر تاو تداکش

GSاص و و دورسو ط طاف هر و سو موج رلذول کیا وادا  
 ۰2۰۵ TT يه هه

 وب ول شن CEE ورع AE ها ردات هتک نانلاطز زود 5راز دیاردعت ۳2 و
 ج ورز هدنب رع رد کول  زودق هکر دهثسانعم نغاکهلغ عضو ردیدآ هب رق رب هدزاه رن هل ولو نیع خفهنعاک

 قدرا فا هلغلوا هننانعم مران نتفاکرواک ردصم سما ندنتفاکو ردهدوهعم فور وزرا فاکر رد
 کود هم اخر فافک فاکهدرب س رعوردتراش هی ایهک لعهدنراس تعذص له اورواکس ا لعفورذمنسانع مفاد و

 ندنتفاک هاف نوکس تفاک تفایهلوا شافوایراشید هكر وتى دەدەم هقان لواورونلواربمعت كاج هش دیو هکر ت هد کرت
 نداکش هدهتروص مزالرولوایدهتمو مزالردهّب راانعمندز اکو ند اکو نتفاکشهدشنزونتفانتعاک ر دیضام

 ۳ دراب هنوکرب نمرو ناساویلزاع ندو اکو ردهسانممیلناح ندرک ارتو ردهنسانعم قلر اوقلراتهنغانزوا

 ردمولعمیرلانعم هدتروصیدعتمورد هنسانعم ص تو سو قم هر آو هملدار وهظعاکر دهنسانعمقاح
 دفاکر دهنس انعم شمالتحو نو رابلعاق لعالدو رسقاكت هدرشاکر دل اوعفم مس ندنتفاکه دنزوهتفات هتفاک دا

 هنر راک انا فرط مالسلاوولصلاهیلع الفا عیسد اب اثعاب لالو فاك ردلبقتسم لعف ندندیفاکهافتف
 | حافرپ ردیغعص كج اعا رب هدنوا رطا» دارس هددنهدالد ردورادفورعم هلعاوب هد زورو سان روفاک ردتراشا

 هد نفود كجاغا لوا یون لعورارب دهن ادو> هرلن اورولوا ی اصوقا هد اغ هکر د رجس یروص قو جابر یو ارد مسد

 'رولوا هوس هنسهحار تولفحاعاو نوع !یسهصار نوح دوءاکو رولوا لصاح هلن ان ی راب وج هدرخ نالوا

 | تبسنهروفاکیهننضاب رهورارب دوران عونمس ابرو مومنی شپ ابو یلق:یعودصمو
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 ساک زدم ر وړ صا هکر دیفدا مو هد زو هرمجاک سر اف ی از ه هریژاکرر دياز بعت نشو هدر ابد ضعت رردهژو اما

PRITرونلاچ هدنیط هدنیطالس هاک ر د هدرا اردو هدکنح دلم لوب زن ی ؟توکروشم . ی ا  

 ۱ انا هناساکر ذندآ ه رز هددنخزسهدتزوناسآ ناداکر د هنسانعم لاد وح دق دی رضا ید هد زنش تک او

 0 ردزاو جد هدر راددوب سشوتورولزاقوحب هدش : الو ناتدروخر اشرف تركز لشد لت ام هیر رد ی دول دز زواا

 نتساکر واوا ردصم مساوب واک ی ضام ند نت دنتساکو رذهنسانعم نذکو نالب هدننزو تسار تاک را ار دارمعت یش وزد
 ناصقمنو ش هاسکا هدنرو هتسار ساک دامی ناذکو یحالد راکتساک رذدنبرلانعم كلارك سکا

 ناصقن زا فراع شدن العاقل عف تاک ردنالوا صقا تیره کددوبقرف کر دهنسانعم شو

 هل اربغصت فاک ك اکر دهنسانعم چ که نسنوکس وج لوح اکر وب : ده فک واو ذلو نی ج ساک ر دنالو

 رو د ی وارد رعردنش هود یراهکر دعما زاهد نن هنیکمآ هتنکساک هلک E وس دههْساک كحوکو و و حذو و لحح ۹۹

 لیق لوا کر نیلشا ناک رارید ییرفهدیکرترون دهلزن تاکراکر دک ند ون ساک دو وزاب وعساک

 هدکدلبا اضتفارروط هیلب وا بورک هب هنکیآ رادار سو راش واب کریو دهن ات لا هصقز جتا لوارادی مرت هلا |

 ررد بله هد رع روس د هنخدرزنخوههاک هدلوخرب نا کیکد دهن نونلک اک الت > هلو لامعتسا

 ییماد نمکی دیدآیرق رب هدنساضقدنقرع«هدننزونماد نساک ز دتفل یخ د یو عتاکر ون د هنغس یکلاتهدّساورربو
 هتسد رب رولوا یسبناتسبو سد نیردت اب فورعمهکر دان دنه اهل تسنوکسور دکع د نو نم هنس ورق نساکهدننزو
 ردنر دنیا ریبعت هتلصالاح کرد ن و سون وه ی اتسدورار دلم نوکهدمکزت

 راربد هر دوهي لقد هبات دنه قلطمهدش زءوررب دقاوقهر دو لورامیاهدم کر زلوا خۇدا کو راوی ام

 هدنزوهسات و یخو) هبا ایک اورربوز دن با ضیا دنعور دیو غالب دو قو

 نشنآ [ ساک رولو هک دادو ندنم هزو ندیاتف او ندکلفورواکه نسانعم سو کو لہ طورد هنسانعمهب مشموقدرب

 ر وهم اک خد ندناجا ردناومح یږاک د یدهغد ول5 هک رار دید فشکو تپل ال تشی ساک دهن اک یب اف

FNندیمدآ هتموهلوالاخو فوحناندنادادعتساو تابلاف ع وچ کرون ون دهل هسک لوا هاد اتشدیاب رک ع  

 لیلکا ندهیکلف سلاح روص نا سو ردٌهساکر ونلواقالطا هو ر زبنقورولوا هب اکی خد ندور ی لاو و

 نازم رد شیو دهن یوتس ترغ ك بطةر دغقاو ەد او وع را

 هلتف اضاو رولو کن دهن سک مرکو درعاو و جسور درسا ارز دنر اتد نارا دور هساکر دلصتمهن را جرب ث رقعو

 زرد ید هتسهساکر دهنینک د نعانو لو منو لنصدار هک شاک انس نعد هایش ساک ر ر دیا هباکن دناجمآ

 هب هناح هر اةن لمس راف فاك هاک هساک زول واه اک ی د ن دعوا روندو یک ٥و لات |نشالتوكنشزدو ىم انج ندشەيناک

 کید هنسکل وا نامو تد اشاب لیفط مرباختهساک دلیطل  شازودندحول یکنوکروپشمهراقتزود

 هد زج الطصا هیلب !لوخ دهه کت وعد هل مسن ناپ راز وشو د هنس هسک افر حافرب یعدهراورستوعدهتفاض

 و وس د هت هن سک نام قانحو قدزب لمس نا رگ کز هساک. روس د ینوراو ییکا هدکرت رولو ارب عت قواف لاط

 هر ی هراقنو ردیعنا طخرب ندطوطح نالوا هدجخ مانور یه ادنسکن دی عارتش او لواوز دیدآ رب هدیمتسومو

 رولوا باک ندنامآ هلتفاضاوردمدآ نیا بل خلد هدنرکراناکد وۀ دراو لند نادرک هساک رونلواقالطا یخ د هزت همو

 هدهعواع لاظوزو :لواقالطا هراکعمطو صد رسوم, یلدور دهنسکناهت او لوک ادا کی الر قانج لس -نیالهساک

 ناجس رام ساک رونلوا رینخترتهم هکرد هلک نالحهراقن زاو هساکر دن اهن توک تست رام مسا نولو ق اليا

 غیردو فأ و هنس اید یکشاکر زد نچ الدا ورو شام ن ی داور کید چات ناشی وز دا
 ردیدآ روهشحرهشزب هدم قارع هکرزاوا ین ناشاکو رار دیا ری ہدت البا یدیلو هآروناواداریاهدنعقومترسحو
 هدنزو تساح تاکو دهد هنساوي شوقو هب هطوا صو ص هنغم هشقوزون ده هطوا ارمصتگور شش هناشاک

 ردهتسانعملمردنودزو نصاحو كمر روح و امر دنودوز ذهنم انعم نعارزز لک نیک انتشار دیطام ندا ۱

 لاجونسح یلخردیدآ ارهشزب هدناتسم ؟رتهدننزورکد اد هليا ههم نیغ رفت کر ولوا هاك ین دندقلواسو انو ديمو نو

 روتلوا, ذاربا هدنعقومخاردو فیحو سو تفارونلوارایعتهکشک الپ رعق درک ترد نت ةادآیکشاکر دفورعمل

Eالثتم هدرب ضعد ورر دیزوک سورخ هکر ت زدن امن کرلکد ید ور نادحشا ن د ذعر نادا هدننزو مشاه مش  

 ییشلاهاردرهشرن ره دن اتنی تەد نزور خش ناک ر دمفانهنتلع شفنلا ضرر دیار بعت نو اهر دنس کا ا هد زاید ضغیو

 لواخزب تزل اورمم یکی الاد علاط تش درز هکر ار دیا لقتر دید هب رفربندنلا اناس ارو رولا یلتحایصهدتاع



 قداقحو تسا رد بحاصر هر رت لهاور در هن سک یس هلو مه ق الواو دصاعو س وش ان ورتو ین هک دا

 ی می راکردهاکنذکلب ادایقتاو تعاطا ندشدن را دنا نغم ناو راک و هلذاو ور و ده راطق شا اورتاووهودهدننرو |

 دانان نت یا کز اسیارهتراک ر ددر اط تار شح رفح هلا یکطصم یغاوردعفاد ی هج ات وط |
TEE ۱رارید ةبلح هدم وعردنااسن ناتلوارببعت یو هکر طه سانه تالش : هنت راک هات نوکسوارخ*زلرب  

 رولوادب اک خدندکلف هلق رطاس تفاضازد ناک ن داند الف هناحراکر ار د یخ د یرتش هکر درهم هان قارط

 كناوراکه نو فكنادراک ر وس د تلف نانا دراکه نعو چر و لوا قالطا هد هدر ایس بکا وکر اسرددراطع کوک لذ
 هبراخو نحو شاوصهدننزورازراز رازراکر دش وة یر اکد ید یو طنا غرغاحو ید رشحاجو یموقناورک کر د چا

 یم هلو قمر و غلبو كع  هنحارار اس خد ند قار طو ن د هتخقر دف رظرب هدننزو ناس ان هلال «عمنیس ناس راکر د هنسانعم

 اند ناکف نکهاکر اک رولؤا هناک ن دکناف هلتنهح هنا تفاضاونداشد تل هاکراکز ونا واقالطاهنافتاو تسارف

 هوا ندنرادتقاهدهع تل تکره کرو , دهتعنصورته لوا هل ول .همانراکر وتاوآقالطاهس زیره e صاف

 قالطاهدهر ر هماکتحو راتوردذوخأ امندنونرونلوادارباهدنرب ین اونعو قنورو ادا کی ربمعت همانرکه د کرت 1

 لوصاراحرل راق ئار لوژوز وز کر دهنسانعمكنانزاک كناوراک ر دا دنندادواورد هنننانعم ادراک هدتزوناوراس

 ل رعفاک ف رکدزاکر ونلوا قالطاهد هزار ظابو هن راتنما ات ورد هتنناتعمرعانحلاضو ام هرذراک ق اطمهدرو

 یدنآ روس 2 کو یکی هبلبا لمتتو یک هرت وک کن هر مدشمر دیک ندهصیصقهاهوراوو تشپاکو دهتسانغما

 یازو هلو هح یاب یراک نسراکر و دهد هنسک دنمرش نالک * “اد لا ی اتو ردت تام تربصوو آف نم

 ناتسوعاب هدنزوزاب زاکر زدن روغوآ هدنکر ت رز ونلوارمعدیرک رکردهنسانعم لو وص نالوا هدننلارب باهم

P۳دەر نانلواریبعت تل هجسکوروناواربسعت هنولوف کردکلهکلو کی راق دروؤا نواح ندزاسو ند ماف كتر انعم  

 رار دیا تنوس یدرایلو شلاق هماشحا ضعدو رارزو اراوط هدنما نوزاد ندامقهدنرکتا غاط ضعدرارید

 ىا داعم ورو دەر ر هعموص ناتلوا ذات | نوا تب اهروتدانعهدنراش ات عاط ضعنلا د نعور وس دهد هراخمو

 هد هج اغا لواوردهنسانعم همطلو هل ورد غل هد ل سر اف یازهدانعموورریدیسد هنعورغصلنحاغا ماجوراردن |

 ردها چیداو دشود هآزود نوکر وا زار نان هاو اداص هک از نا تصف و شرخ هخزودولدا نصهکرارب د

 ردهنسانعم لوح او یشاش هلسر اف یاز ر اڪ رد ةخااص یرلهدرود هرزوا جاا ندناعرؤاو ندس الرا ةو

 ەدهلىسراف یازرذندارهشرب هدس هکاواضر اف هد شزونو رضاح نورزاکر و دهدهسزبخص عو كنجاعاماچو ۱

 کر دهن ساتعدزا هزار هزاکر دفورعم ریشرب هدرپملا ءاروأم هکر د.شدا مو هرنزورخشاک داف یاز ورا ردتخل ٠

 ژاکر د هتسانعمهمسعتو ناساسوروسد هدهوارم همتحو هو ۶ شاناب قلاو هنسهتلموکجواو یدنلوارک ذ

۱ 
۱ 
۱ 

E 
 : سنستس رو ۱۳

 + ندلاوحا رولوافاضم هد هنلعافور دذ[ كم هنلوعفم هاک 1 وات سوتروتت د هب هنسک ترمصت لها فا هلاح قم ۱

 ۱ نابراس تابراک ردیف رهاکه دنزواسرا ادراك ونلواقالطا هددساخو ميس ویک علطمهایشا ۱

 هک قیلعت ىغا ثکحرو رد هتسانعم تونکنعز اجرو اا اتشم یا تراک EG ہن .دهنسهعول نم اعهدنزو خیام

 ۱ هنسانعم قلا تیاج هد ةن ضعدزدهتسانعم لعاشناو ن ۱۰ )ویزا رک قو قاب غارساهادناسولدتحارسراک |

 ۰ هدنرفک اك تغل کوش رد سمه ر ءرديرل تلا جنیفر را ارش بو باب پرسر رن ناتا

 ۱ نادزاک هنزاستعا ییدداواهدنراف مصتدیروما نامزرونلوا قالطاهزامظع ار دصه دشزوراکماک هلال ځه م لاد رادراک ح

 تابراونانادش اقحوناعماو هریک ناصعاو نامضنمو نافو ہا فو اک هل همه شرک ناسانشراک زاروخزا دخت 1

 ۱ هددصختیاصزا هلاهق العولر ساتنی راک شناتشکر د ةر اکر اکه ل راق فاک ر کر اکر ردهب کن دابیف امو

 : رده رل اتفم# اتورتزوو هاشداده)مسراف فاکو ار مسک اکر اک نوساواكناشارت اسو كنا ار وتلوالامعتسا ید

 فودرولوا لوعو لشیهدّاع ر دنر اک دیدرا,خس کرد هنسانعم انردادر اخ هلا نو نوکسوارمتف تراک رونلوا ۱

 نور دهن اتمم وا شو مونا نیمشو نام زبرجد تز كنها تن ر ردیاو سقت هد هارو ندنعولرابخ

 راوتشپ هدشزوهرا هراکر واک هنسانعم دوصقمو دا صور دە تاع ها وتس رو لخ یو هفص هد رور ولاا

 | ہد رو یرال یراکر رد لدنو تالشهدنک رتیدنلوا صصص هنکو هق را طوب مو الش مى لتواو ن نود

 ۱ تدابعو تواش هدنآ یراصن هنباهز هکرون دهب هطوا ی هم لوا هد رعهعدوصور دوب یند ییعور دتغل هد هليسراف

 : رعت هره د هد کر ترولوا نل اعوهصق ندنآو هد نلکش قاروا هکر دکار: لواورلریدزاک ید هتلآ حن هما دود اغاورلر دنا

 هد نتا بو بندقلعوزاسدوخ ابو iiy نکسسوهر >و هطوا موم عر إسراف یاز
۱ 
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 نحال نیاکر ون .دسارهمهدسر ع ردهتساشعم كوف شاط كاج هکو دارا لر لر اڪ ساو رز شو لرد

 دک رردیار بخت اک سان ماوع کز دا متد ا نا هو زا ۱

 رت سوس هکردنعا لوک ام رب مقررو ردهد را ءارو امهداوقر یر دیدآ ارهشرت هدناسارخ ها ةاذمیات "تاک و د

 هدنهوردهنسانعمه رطقو ل طو رارب , درولوایلوص# الضتمهنسیدیه دودنلوا عرزهعذدررولوا لصاحەد الو

 ي : زابوزا هد رعهدننزو تار بناکر دقربیر صوص هد نه ةت نایوراردیا لو امت هل نان ابر دیدآورادرب ضو ضع

 هنع هللا یضر نافع نامع نینمولاربما یوا ایده هن کن الواقراهمهدکمکم د هردو موا طوردهنسانعم
 ۷ ERE هارو یابد یو یار

 هبج گاز ی ىزا ردتخلهدهللاد یلدبار هدلوا یانعمر دهنسانعم مان زو لص و مو هاک اراک رد هنس انعم عادضو
 زام هدق دلوا تنطاسرب رن س ااج هاشد,ثج هک اتقو کر دلو تنم هجروب یشنمكقالطاوب رد منسانعمدناعو دز

 هدرل هراغمو ه دراعاط هک دلو شرا ران آ او ید ارم ریست یزواکهنکودرب یدلبا لولد تردیسان لج نوا
 هکی دلا نامرفهدهراد :او یدلد اهیعتیراتس هدهنکوانرپ ور مایا تدابع لصتفهنه کر دالعو لح قحو تماقا

 هکد دلدا هس هدهرلناو ىدا يستى ر وسار ولر ین واور هدا قشم ی نفق لر و دس نو دیا س وه هک ایهاتس

 هکیذلبا راثآو یدلنا هممت یشوج و نها کو لب »ید ر دو زل هملنالاغتشاو تر دام هی هاتف زا توت

 رد نعفادآ رد هتسانضم لوح او ىا | زاویمانعمیلاهدنزو جات جاکر الق لعت عدانص عاونا بواوا تفرخلها

 فتضم ږلغلوا نراقتمیعم یناوردهتسانعمترسحو غب ردر دفسأت لک ۳ ردیفدایع تیلهدم رع یکی اک

 ردنار ہینادراکرب :هدنسارا هیصق مان .دهلایر ه روس دهمطلهدس رعاکر دهنسانعمهلد £ عناد ااا

 هلسر اف ےخج جاکر ون دراغصلارب تی گرایش ییا ء دروس .دهنعورخض كت اعا ماج ۰

 نانلواربعترصهدیک رت ورد هنساتعم همطاو ءلسوروئاوا ییعت لا یدملو هدرکرترد هنسانعمیکش اکو فن توست

 راحاکر وب دید هنس ەت كشابورواب روس م رز و تند هلو ق مك :وکوزوا وڌو هساک ن الس اندقاربط هکروُب دهرالط ۱

 لاما دنرابع ندراهن سن نالوا مزال یدوجو هد هناشرولوارببعت تیبلا ثا 2 دن نا تانرورمضهدنزوزاحان

 ندقجنافو كس لسند ردرو> جاکر اواک هتسانعم هعتماو ناتسا | سو ید نلوارک د کز دهنسانهمراجاک لب اف مچ ۱

 باک داوقر ور دفوصومهلا سح یلهاردندآرهشربهدر هل هرو ام هدنزورغشاکهسزاف يجرغچ اک ر واوا باک ید
 ردهنسانعم رس رات یسهبت شا هدنزو كا هلمسر اف ےہ = كح ا اکر رایپ یابرمضد یی هدن "اردو یند مس گز راک دید |

 رار دا نوا تراطسرادراطد وسوراژوا هک تلداكب ۳ قلم طیسو سقز زو نوا لوحاک

 رر دارببعت هنح هلة قش ردعضوملح هج لافص هکر د هن انعم هاج هدننزوهح اب هحاک هحاک روٌلوارهمعتقمقلاح بد ۱

 ور ورا دیا عضو هاراوادهزاذمو عماوصو ع ماوج ضعبراربد یش ؛اکیدهدرکرت کر دیفدایموهدننزو شاکی اک

 رارول | قیعاننوحاحالع ضعد هکر د ین هگرومصاهدنزو هرات هلس رع مح هری اکر و دهد هراولح نانلوارسعت ۱
 یال نکی كیوپ ما رر! اوو رو درفصعةنكخ و ضورح اهم هدس رعرردبا بص تاون لرکحو ۱

 رطمورومعدور دم رعهدرانعمور و دهدهب هطوا زم مهر خد ورد هن بسا نغم رصقو كش دوکه دزو خاش خاکر ودلوا

 | یرلکد دقلنراص کنول د هنتلع ناور ديرو الر ا و ا ندرت افاضم نولهدب :اسا حوردهنساتعم

 قالطاه:حترب ناطر .هامخاکر واک هنسانعمرطمورومغدو روس. .دهدهنتفآ قلیراص نالوا ضراعهرانىک ا اورد تلاع

 روذلو وا داعیحرب تصور دنحربنموق ىر م جک درف تلف کر وارا باک دن دکل ی واورد یبا جر ةرونلوا

 هنسانعم رطمور ومغد هل = وهم یاح هخ - هحاکر ولو وا نراشا ین د هک لف یختل اورد س :یدنکلسرتشمیند یسکیاارز

 ەز زو یداشیداکر دهنس انعم هرو ص رحهدنزودان داکر وناواربعت نلعقایراض رو و٣ دهنلعناعزب ورد

 دالد صوت هل اواو نوکسو فاکر لا کدو یربک لکه دزارشر دیک لرصشرب هوش هبامرخ

 ناب ىدا زر اقبخ ی وصو یعا لنکحو رولواید هدهرونم سا دمو هدهمزکم رولا دنر وتا رع

 رادةمزب هدنروهطادتداهعوحوح نارافیح كح هکر دیر راد روتکن وص باره رایج ار درو مش یو بص یداکو

 لشو وکشا هدننزوران ر اکز ددمشمهد هنماع ماذحور رب د یراکه هدر ماوع هبلواهدایزندددءنواهسروجا

 زدهنسانعم شاوصو كنحوزواک یا لعفهدانعهوو رولکهنسانءمتعارزو م2 بوک اوردهنسانعم تعنصو
 زد واخر لزاوآ نی ح-ییساراکر ونلوادارب هدنعقو م تر شع هرزوا طارفاهلتفاضا باراک ر واکهنسانعم ماکو زو ښو
 هدنتژزهاشاباب هل شر اف فاک هاک اراک دیراک دای ارتعتنآ ارفقحندنعولیرم دلو درر دشوتریزاو [شوخ ه دلور
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 سد روهش» هل ر ۶م ال اح ردندآ تد الورب درز اوت مزد اسم فرم ناتسهف زدهدنرک دهم وعدم خفاف

 فاو لوا با رړل سم یب اکر تغل قلا یرکب هدنابییا رکردهدنجهر فاع لضتمه فاتت یاب نان یگزوقط

 EON YI هقادفم وق س دارد هنسانعدلعو ل غش جوک شا هدنزوراوازس راد رادان IRE ددح ودعم

 عو موم هدننانول هلن ادرمسکو انو کس نره نسر و زدنالوغم هاس معا هدنزوورهد ودنقزدس ادناو عدرب کلم

 جودو :انلک کر ردردآ می سه رب ضعملا ددعو روس دهنموم غا نا م نری لورو یارو رجا

 رددوح قدم دز یطوریف مه یماعفاور ولوا تیکرت هلان ا حور وفاک و نارةعزو ت انن ی راکدندگزون و

 ردنشاطرزغیرر وطه دز ویو صو همدشهر ؟توسو فاز لنلطتهندنعورصلادیزکر درو تل ن اهم نیشروشبق

 فراذقم رب ارد ثلاطروه نودنا فرخ رلضعت رار د یشاط قانا هدهبول ندننراقدغواقال هدر هاوتهد لکبو

 لبق هک رون د هموصعم لواهدنتغل یورلاداص رصد EET یتانلغر هسنکود هنارش نالواهرزوانابلغ

 هک ییسکلوا كنو ری طالسهناوا جارنا لا قش طب كنس هد هغلوا تقوا لاج :وددکوت :وف یسهدلاو تدالولا

 یدلوا صاخ لع هدنراهاشداد مور قلطم اطم هدعد ی دنلوا یہا هام ضنرفهاکس# .ازوهظ و هزروودیسمهلا سوغا

 بدرة هلح اس هدنتسدقرش طبخ رحم هدننزوروفظ ارو ضد ر دذ د ږیری هد ةو نارصیف هو 5 یکنارو ناخوناریا هاش

 یجر نازل نما نفر اور وصیت اوب هددنه رگ هد اورربرواکن دن آ ایمالعالروخ کردهدایرپ

 یهذ یک تیانندنقاس نفساحشرب نکلهبدشاک ای «هضو قروردندنعوب فسا وفریزدتاتیراکدید ناک اکر لدو

 ىلا ەدىك رار دیش د ىر ءالفاو یاشءالقاب هکردزیما نیمزتهدنانوف هدنزو نوط الفارلخاع نوقاطعه طف رولوانوزلا

 ارزش یرلکدیدنس ع هدمکر و س آ اهدرب رع ردد سه ممه هدنتزو سکر هلل اطر کا ریاطع نتطنفرذر اک دیذ هلق

 هزار قر نزد مورخ کدامند ءا کشر ن ذلاحر ەد نر نۆ نوط

 قرمشم لهاهدنزویدرمهلفاع قلی یدناوارک. ذ رد هنس انع مره ترق هلو و اھو فا عفو :۱نوکس ل نهقق ر اربد

 یرابش ودر طظعمو a ,هدنزو سور دنس سواند رادکو وک ی راک دید یش ءاز روکط هکرذناةشا كرو وجب مسا هد تغ

 ردهزتس :یراکدد دصار اندنکزدنجا یا یاسیک لب هدیه برغملهاهدزو طول سه طو طواق رد هنتسانعم

 زمبعت یک فک لنت یاوالرمس ہک او الو مت الب هناغوصیس هبقز ناد هک دزغونرب كىةى یاش یاندنکو

 هنس هزانرولوا هباشم هروفاکی س ها زرار د مازار هد رغ نو جغد لوا« بش هنگ افصماخرود مج-ازوماجنانلوا
 ندکیا ثاذحا هم رغلاوحاو هنګروما نآدرکتماتفردهدنرک دهروسکم فاق فا باب رارد فا ةشلارخ

 ىلىسەذابز ەل غلو ا ەاشەد ب غار یا تاغلق نکن کر ددة زقاس راتو رد هنس انعم نار طقم دزور یم ره نوا

 رهشزب هدنهز برغمورد هنسانعم اسد اع عو فارطاهدنزوناورمش : ناورقرار دی تیسناک یهنسننالو اهاتش

 | ندنعو بالمله دننزوروس ی لن۲ س ؛سوسق رولکه نسانغمهلفافو نانراکو رو دهن فر ط قرشنو برغمژردیدآ

 لیمهالاحردنانیرلکدید ین اعروا ل وسخ وو جیال ا ھا تانکر و نیک انا لیخو هة شع هد رع
 لج یر وتوزدم یضیح یس هچزرفو لاهل وکالط یس هعمد نالا دن هم خیصزدیعونریکابن امنیرلکدند

 لاعولمق ووشاوارسعت هنحرهدکرتروس.د هنعو لایس لس زفاس ماعوردداار دو هووآرب ةد زو لذ لب ردعنام

 دنومهردىواز وچ کرد هغر ےساهدننزوان منی انور ونلواري عت كي اواصزوسهکت لع الادحو ثصو وک تھک ن درک

 راتفک یر یرکدردهبحنانلواذخ اند دنواع موق م یدنویق ےک یردلوارکذدکردهنسانغم دنا هدننزودنور
 تم

 نام .یکاواردشلوا ات اتهرزواناس جیا یر کی کرده دنر شفت تا اکو تاغلهردصم هل اف رعفاک نرتقس هب یعج یو رح

 هد یاب ىض کاک یر دلج شم ید اکو تغلزکسزووازونکیاهدحوتعمبایرب کرد هد نحمر رغ فاک ل صتمهغلا

 هچکآ نانلوا سا 3 قلل وفروس  دهنسمو ؟نیحرکوکو قواطهدر هناخاصوصخ و یماو شو ف امو عهد زۇ كاج هلن
۰ ۷ 

 ای ےض لیاک یدنلوازک ذءدتنهدامرکرد هتسانعم هدیفرورراصا هراوندوهناوات نوا دلکش لنیبنزروتن دهدهناول

 دك الووەد نن ناتسدنهءلا ار ءاروامهدلو 2رنز دهدنماراناتسدنه هل ناشارخز در پشر ب تیرقهراهذنق لا

 ردیوسنماک باک "ردراو ید هعاقرب رار دیرغصلد راک هدنس هلح رم یضتور دم یمود تردنوارړ چا

 همت  رعرولوارسعتقمرب هج زم هکر ونس ددعمرب كوك هلمالرسکو اننوکس راک جک انام

 ا اک واک رد هنسانعم مشچوزوکهدننزو اغا ردهنسانعم لاک ها دابر جلماکر ون درصنح

 هلا هه نیش هشداکر دهن رلانعم یمرارل شاو ی مزاق کر ددا سمو هدنزوندیواک ندناک ی دناوارک ذ هکرد

 كيلو د ناوت ونقم ماا رد رعمرةصء نالوا ىس رعرومصاو کحرومصا یعیردهرمح اکل کم سا



۰:۱ 
 یک ا

 .نانلواربعت یساو هدنکرت زن ددد هکر دعا دررا هبا هدد شم نون خف هن هنهیدلنا شکشس د و صرع

 نوسان ردهتسانعم قبال امو ثیعو لوقعمآنو هزرههدنزو مک ف ۵ ردهدنرکد هموت فاو تلا تا

 هدد رو ع ره هنا لم ھم ل ادردنفرلر دناربعت لو دکی ریاکرت دلروروس دهد کشا شاکی یرب وتو روت سلوا هد الرکا

| 
 وکار ارقوردز دنف ید ین“ ارب كز هدانو رار دیاری بعت یسهاخردنف ز دند ر ودا AP ارواح وو رادیراکدید

EAR 

 a یاد بر ا ت یا ار

 لاو رد هتسانعم میلدو هعطتوهزادو رونلوا رمنعت مش و واقد هکروند داب راند واعاوب ندا ناوئ
 رد رخ هب واچ العز د هم اص مکن کرد هت اتمم سوق باوا نوکم هسته نسانعمدنلا عباصایراقمرب |
 باید نک لت باتا نی ویو وقر دیدا نل رب ندښناطا قسومرک هماک لوف راربد ید ناطرش ناک و مس ڈاک |
 نی زسهلوادوصعم لزنمرسلصاو بو دبام زیع ارال ف هلل دص لاما زنم هک اش دابا هه ۹۳۳ زا
 هبشکب جت :وکردهدب رک دەس هوج2+یفاو TT بابردر روپ شم یس ن راد داوا لکتو رود رم ظم هما لانا ,رکتس ۱

 رک ا هک یر دیگر کا هکر دما حولادوع نا هشاشهیات ریسک ردوو درب هدس و ءروّتلواقالطا هنامرح|

 هدښ رعرد هندو ق وغ هد نزور و هرودر دن و د تاکراولز روس وارارب د ج ود ید هاد کرت حوتردکو وک او دنانلواریمعت |
 رکو اضعادلرکر دەتس انعم قهرابقو یمقل اه بول وکود هنسنرورد یشط هکر د ەن انعم هاشو هنصتنوزوشد طق |
 هدنسهدام ناسلب رارید اغا كدا ماوع اردنا ادد وع مسا هدیئانوب هلار نوککسااسنرو» ن هوساوا ایشایرمغ |
 زدن دید شتشکم تر نیک هکر ردز شک هلن اتیا نودروه ور ودر دخل هد نا هشتم یا دی نیسیدناوا ناب

| a 

 طسفهدننزوام ول امسوف زد هنس انعم ن اکو یان هدب رع هلف اد خفر داراصنهاکتتدابعو هع و صه دننزو سوط سوو

 ندنعاو| یعورفهمق تعزل اجلایخاهدینانو ل دالر نښو اط نخ نود-لوطوف یدنلوا ناسهدنسهد ماکو ذ هتسانغم

 ردزان مد مد هردو دما هفوکش یر ف دز و کی طز کوک جیو م نما دهه دنک نو سسقلا ناذآ هدس رعا

 زاربد کوک سه وگو ییشرغا زوکط هدیکرتو نانشاكب وحهدزارمش هگردنوارز [ 1 ميساهدینانوا هلو اموطوخ |

 دىك ااف وه ن ردیناب وب ارهاطرازید چاكىنا ھەش ىا شابتلعدیب عروس ده زفاسماحهدنزوافوس او

 ناردن هتستایحو رت هشسد زرد راک ید یواهناس ندعوا :تروط فاس دکردرشرت ساهدینانو هلال

 قلطم هکر دوو رم هناوا کک یھت رل ذة مود نج سونفودو شنود ردب راکذیدیم هل داحرب کر ون د

 ىدا 36 همتون زر خر قک نوسلو امد ناقد ب ! واو نوساواهدنسهمن قو اقر وخ دور ەم 7
 تلعو ءا,طارولواشداحهدران :اوم در اوهتراور دتلع فور عمة ساوا مس ؟هلنز نوکسو مال کو ۳

 یاد مشواررسآ نونراموق رار دبا ناس هيمن هجو وډ دیدناواقالطا م خلو وقرلغلوا ضراعهدقسرخدیراکدید ناو[
 زی مودود نوښت اور هنابزاررلرب دد یش دنانداننک ین هنزرتاسب یدر درسا یرب هنابزارهدمنابول دنا همه

 اهدتزناصهرمشط كعلنوا هلن عخاستورلوپ داش)ا قرع هلغاواثداحهدرمط نلس دات ص سهودرارب دوکنیکهضضو

 ۱ رملایذاح هدببرع ردبدآ تار ندنعول نونرزام هد دمور هلو تفم یاطو نو نوکسوابتف نطر وق ردرمطرب

 1 نی طالسرولوالروک رخاقهدّی اعندنسن ر درددارولاحرب هبنشهب یکلت هدتعس لواو زدندآت سد د الورت هدنساقب نالط

 رتسدمس دنج كنابطار دکب وکوضه دن ازوریوردربثکهدن ا ؟ینرولواهدنتتیهتبوکهدلوقربرر ابی قم دن :اوررمک

 ۱ سرد مرن یدیلوازک دات | اروتلوارمنعت ئ یا EE كنس دن لغات مش :یزوهردنه زولو ناک ند هصکا

 ۱ بو دبا طوعسهدقل رار د یز دن ووډ [وشواوغآ راکت هیدن دید :سدنکو سدنکهلد مون نوک[

 1 رود د ناشاد کرک فی مو دفورخم کرک دنفود شم هام دیک از ھر مب 5 IA .اغىدیاررکج هغامدیکهیقنا |

 1 نمد رب یک رو بو NE اوو كف ارگ هر

 ۰ نیوقزدهنسانعم دامرو لکه دینانزهدشزو ابن نون امنو اننود روس 3۵ د هر كم . ونردنارم *نانلزازبعت:زوب توتو ىم

 هدسسراخریاکرعوط هرلفومط بودنار او هطهد ملا ه دنا ناب کود ینا ض زم یراکدی داس |قرتع ها ا میرم ذکر حس

 ۱ توفیق ی ی تی لہ ie اه یک ته ید خلوت

ESوارا روت  e en۰ ادونلوا زبعت مالا لو 2  

۳ 111 

 یاب رابزلردیانابول درد هعلدرپ هداکگرب امیر دیم | عطوهربهدننب الوسوطوروُ دکل یک نهدننزو هو دهم ەق
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 ! اک [یراغدوع ردیدآ هدالدرب هدناتسدنه هد زورا چرا ردءدنوک د هوم فاق یتا بات راردیا رعت تزروا

 راردا ن د هدداربطهکلرا فصلا هصوص# ن کن دک داس یا دوض کردا لقد وردوا

 نفد رولوالصاخ هد درهش مارا موق يح هک یراخدوعو رولو ارش دهتمو فهحو تسس یار وطه دابز نددرح ه دوار بطور

 دنا رسکو ررزوتکندن دنرهشزاخ مو ید یی شوق سو اطر ایش ارادو رووا نط :یاوا فرع لدنمیرلکد ادا

 شخلد ردهتسانعم تود) يک هلو مغ ت لخراریدهنودوا یل ]واو لث اذعام ند ةمش وق تآ لقشر ا قوا هد ر غراق

 هدرح نانلواربمعت AE رع :la سم مو فاق خو ردعقاد یر یاج عالاو عض و ین لوک یکم | هنس هناذ عقد

 ردبن رع ید هداوایانعمو رونلو ابعت هعرصاق هنعول كس رکحرروصنب راناع توشناهراو طنرد کوب

 رددننانعم تماوو یوبهدس وع اه هللا مسکو روش دقرفهدس رتردهنسانفمرسناممی .هبروآ شالید حق هخ |

REDهدن اب کی اکر د هدنم-ز فاو لصتمهنوناس یملانوا و دعوا هلاما ن دراو ورد هنسانعمراخ  

 لسښز لس ردهباک ندنک اوکخ رس لیدانف زدهډنرک د هخوتفمفاف لوا بارا شم اکر تخل ید رک

 طول هلقاریط ردهحراغاندکوک هدنرابدنءقو راضع» رولوايراص هدقدلرواع ردقاربط فو رعمهلج-اول هرو
 هلن رع هاددنف ر دار کو یم را چ شن لصم هخلو منم اعماوخ رىئال و ص یوا 2رب روک اک شوا نوو

 رد هنسانعم قمقض بولد وطهبارارب ردعساهدنزوخر خفر ج درد زارا خا کرترارب یوا لسن هکو و رازابنصسا 9
 هدننناح قرشمهدنزوزاسمرم + راهدنهردهیاکندنعادودیکیاكب ویخرزکم دنق ردهنشانعوشوزات ۵ رخت رعو

 رددرومتخرد مسا هلااط مضو نو نوکس سطند س سنو رازبد ردن د دکلام ناتس د نهرا ص عدو ن انس کر ترا تعد و

 ید یراکد ىد رام مدرهراز دنا رعت قابەد روطەک ف راک ددی ر ساو ر ون د سا هدب رع هک یاغانیش یم عبا

 راربد ظيلع نود روطنت هریک دفو رعمرارتديملوه تشا | هدیکر رتاضونول رطنقهّماع هلت ونو کن نوزوطنت نوزوطنردو

 نواروطنق هنعورغصو رولوا ط.اغ کو کوهیدس هنمخکر رو صا یمگوهنفروزوح قروو هنقاس یتا اوةىژوغ اسا

 هییش هک ی وسو ید نر یورک اندس ردرو هغر یقانمو هبنتمز وراپ یا ارت هدر او را دف

 رهقنف مهم نعرار درست رعد مغصور کلا یزع هس رکو ر دراو یس هرشک ص اوخ ی د كنعونیکد ارولوإ

 زولدنص هّماع ین سوردنس هدندنع رل تعد ردغجهرب هب رکی هارو یمعط هلنااهرم دکو فاق خفو نون نوکس

 هدلو درو رد,غجد كانا دنالونرادندنماباک یک زر درد دم قوراضب هر دقنس یا

 یرصم لعلاک ار دول ی ےک ردغععهولردرن هیسهسور دنسهد :اورریورد رجرب صوصګ ەت راد بر ذره ةنقموق رح

 فاق فا "بان ردلاز اجو م نکلعفادیاسطتموادمنوکش 1ان کورد مقا دنا نا مسوفوشیراریدند

 زاد اترواو اس اردن الوفا کو رک هنمعو ردنکهج ابن هکرتردس رعموهدننزو بنک ب نف ردهدنرک د هروسکم

 نال مھم یاط طسنق رد ادهش زعم هرادمشهدس رب ءم رر د نانو بثق یخ دهکرت هنس هحاقرراس

 صضعبو قاغا لشعر یکن ر ا ر ی ا

 لوا ارت لی دنف رذممور هرول ص تغلورار د جد یاعالد دمو هلت ر ۶ لو د:دورد رک یراکد ید یلاح هرقهدرادد

 لید رد یاش طف کریو نف وج بطق رب کیر ابتعا نطق از نتو س ارد هناکن دت امسا [مود لب دنفرولوا

 دمور هلک اس نو ال اطنف رده اکندارآ ناي چ وخ یک م قدی لوک رق 2 كند ےک کل اللاداوس بش تا

 عطا ید نالدس رار دردنالوا لضاح هدنح اغا لیحران یلضفارارزو د یکی م عونربندنوهورلرب ازا

 ساوخ هدینابو هدتزوایساطن ایساطتخ راد هنوملا یسردرغصرب راطنق هد رعد رد ساخ فیومدلامساو

 هدنآ تانک تا زر وص ردعودومهدلوا نم تدغام دگر دور وارد رم ج ند تا

 یرلسوساح كن !هرهاظ عاشمهلغاوا سکعنماک | تروصیک ایا لاوداتاس رب ره ندهره اظرغاشمرولزا هست رح
 ینراتکشم یدنکو و رولو شزاوولاسهتسا هردنکما ردرعسا یهاشداسو ر هدنزژلامفا لاطنت لاطتخ زده دنسهلرنم

 رعت یدروامالاح یک یلدنمو یدنهو یردنع- رددر اعم هلمجما ٌلدالد یاسفا لر رداکد حات هةوا

 اراد اشعالاح راقب یسهب و ی حرف  هدک داروسلا رولوا وا یراهناد جوک هرجا فالغ ردتانرب ناود هدننزو

 هناک ندرخ دو نادر خر لدنترروطراب لص تمه دلع نالوا یراد:عمهدیرارتسانمی ب هد د اط یرا ايک رداد

 هد مور هدنزو راداد راد ردوز ادراک دنا شاد رق هنر تونم وخالا غدهدمب رعدکرد ناشو این تو ےسا

 1 دو طارق لتر ھت ہرا کرت رک داقالطاهب عور اکر دعیاشەدنس ست رعناس 1. نکلردیموز تخلوا درؤ ترک |

5 

اویسهرف جیاعاهدمک ت هکر دهن بفرب یک خد رووا لصاح هدنفو> یراکشازو > هددن »کرد نارواداس سا
 ءاط

 وب دس ب ج
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 زاوخ هملقر دمطظءاژورح كنواص رارب دیش اط هلق هکر دمنسانعمراضشاژ لتهدنزوابرد املق راربد ی هقرسآ ۳1

 ۱ یلغابوندتنهکردهم نوا هسلقع ور یدغسهبلد ردهنساانعمنامتلقو كنوز و ثوددهدنزورادهدرب هللا هلودءمواو

 راتقاس یعیردم ارصصرانا تخرد لذا تف لقالق زدهدنرک د هروسکم فاق فا بان راس هلا هطروعو رابموم
 هکر درعا یدنه شام هلاةانشهیانو مال نوکس تل رارید یربلا نامرهدس رعردمعوت نایلوارغ هدا یم هکر دج اغا

 لر ردهنسانعملق الف هال خفلقلغ ردهلادیرکدیدیسیرادشوقو یسررادشنوکهدیکر تو بلقلا بح هد رع ||

 نالو در دکیآ هکردهنسانعم لو دو رار د یخ درا کش ارو لوا ل صاح ړل قارا یرضخ | نانشا کروند هنشاط هملق هلا اتم ||
 هدنز ول یک تاکو جو لوک هرکصن دقدنلوابوذشموکونوتلا هکر دف ابیلدا ایل یک اید رقمحو کیا

 وه 13 شم اون وتلا شاب رو دهد هازل قور ع قاطمو یدنلواناسهدنسهدام ردهتسن نالوادسهدن دواا

 یعهّلا ییصمدآورود هنسهریر شم وکو نوتلا ضعبلا دنعوردشسمهدنلحر دراو یفص لنقارحا كلر رهیک
 یرالف ردهدنرک ذ هم وعدد قو ثلات باب ردابعلقا یعسا یر رتخادعسراخد لس رل ضح مالسلاهملعوانسبن 1

 تلصهدساع ردہچما مش ریهدننغل سادناهدنزوبلص باق رولوایراصیمهکدرد راق ع ورب هدشزو یراوس

 هنغب رب آهک مو ها یرللا دوریک دور ر5 عارذرب یدقو ضرعاندن او هینش هنفرو نویز قرو كرتا نرو لوا یکتسو
 هدنسارا یتاروایرلهنادو رولوا رلةروهدرخ هدنرزواو یسهنسن یک, قاسمسقنمه یکیآ هدنف ارطاّكسرالادو هبیش
 طسوهدس رع هل فور دتتفم یرلشاطنالوا هد هناڅم یواش ارشرتد هدهبلاعو هنشخ عضاومو یتوشخوهاتسو

 روت د ەدە ها زمکورد هنر انعم سرو سکعو كمر دنودو ردیریذص ےل هکر د هنسانعم روو لدوردهثسانعم

 ۶ رونلوا رعت قوا نابص کروند هجاغا لج هک یرومد نایصهدننزو هباک هبلق ردهنسانعمراسیولوصو
 ییلخ شب خاش می مزاق ردهبرکیساسب رون د هناویح ابراچ وللشم رطاقو تآنانلوا ری عت یللا تیا هلمال نو کس

 خص مسا هدنانو هل ات یابو نونرسکو افمض اوما ردناجآ ن روکن مادر داب »| تسددایح هکر ص ل جسم ۱

 هدیسراف یشاتندنغیدلواهامس هلہسهدابز رولوالصاح ندنحاعاماح راربد یزقاص ماح هک رت هکر درب ونص

 هدزارب لو صر دچا هرس ع ورب هدنتغل ور هلا فاو مال نوکس ساقلق روش د سدا العهد رعرارب د یراکنز

 یکراعغف لش ندنو رددوحولاریشکهدنرارب ضعدكناتسد رعوهدرصمتابنوب رولوا هییشهنغاریب قبقاریب رتب |
 زاس حاز هدیمور لح ونغم فاو نک اسمال سددقلف ردتغلهد هلا ه چم نشو رار دزاعروق هل ةد ر ماوعژزا ماعط |

 راہاکه اهل مهم یاط راطقاق رار ذرا ممعت یس رمق حاسفرحیمرمق حاز ماع هکر دمع و لشد حاز نعد ردمعما

 أ فیفخ هدتزو ل بلب لقلق ردیعو یراصكج ازرار د ید نادندرتشحاز هکر دیعادرز حازهدننابز یور هدننزو
 ندیارو هظندنزاعوب كنىحارص نکروقهداب هب هلاس ندحارصورلر دهب هن سکت فلا لهاو شو شیو فد رظوحورا
 رد,ع ۳ ین رو لار کرد A ر حارمدننشل یور هد دهکده ردهناکح ند وص ىل همش

 هکرد هنسانعم سیدقلق سیدنشاقرار دیا دع ن دن سنج رج افون نکلرولوا نوللا یجسفن هکر ددو کی از ضعباادنعو
 کروند هننلع ناغلګ هلاک ضو مال نوکس هنقاف ردرفصا جا از کرد هنسانعمراطقلق راطنقلف ردرضخ جاز
 هد کر تو بدلا ناذ هدب رع هکردیدآ تامن رب هدبانو ړل مو مال مض سمولف ولوا ثداحهدنرلقانا تاناویح ابراچ

 ءامطالا نیردجسقرپ ندنآوک اشو حب هر هزبهامر دیس شدناسنویرولوا هش هغوو ولآ هنسعد یراق ارد رازی د یاو ةو لآ

 هکردچسا هتسلرب هوشه هشش هدنمورهدننزو ندوش ڪڪ ن مولف رر د یخد یر وةر طار دذراعتم هارب صول

 كغاطهدننزو هلک ږد رر د یعازکد هلا ماوع شح افرسعتو یستیزکد ەد ىکر تو رجلا ةر ەد رعرول وا هدنراراک اب ,ردا|"

 رعت هل اوقهلناهجضعایشا ہد ہک رت هکر رب دهز "[لئامهی راصهلمال ففو ر و دیده« ىس دلو ورو د هنسهمش

 ردهراعتم هلباسدیلقا رب رحتالاح ردیدآ باک رب هدهسدنه لع ردیمورتغل هکردیففحم سدیلقا سدیلقروئلوا
 هع نا یس نوا ردهنسانعم حاتفم هرول تل لصاوردراورشاک اكنسوطنیدلارصار دذا ضم هنفنصم

 هکردسن رعم رشاک رشا ردهدنزک د هحوتفم فاو لوا ناب ردلشمیغل زکسهدنابییا هکردهدنج-ر فاو لصتم

 لو رددنه مک ر هبدس۵ ره واح هنسعد ر 3 دنارطق ی آهک ۳ راد دیدیدنهرشواجراضعد هکوز دیخج یلبح سفر

 هکرد هر را بصف مسا هد نزوح ےک رد هنسانعم هطنحو یادغبهدنزو ےل درد طه یدنحوردمیضمحو

 لت ام هنر ةصو ینمرد یرهاظوف وعو هحاوهح هداب زندشرافریرارب دیشهاف دنهراضعردشم اف فو رعد اوت | ۱
 او ضاق رادةم رو شوخ یسەع ارو لر هخا ندلفو هک یرلهدقعوولع هلن هن تسذ هیدس هر هندو قا یلخادو ٍِِِ

 ۱ هکت هدرکتورصلا دارحهدس رع هکی سهککحزکد ید ردیلابرد.م مءاهدنتفل سادناهدننزونون# نور رولوا ۱

۷ 
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 س وه سمرا ار دەر رق یلاح ندتابنو هايم ەم رعوردناسنی راک د دی شمراص غا هکر درسا ث دو شک هدانزو رخ رد ۱

 اروفت ردس رعم صفق روق شوق هنا نوژودندلتضعبو ندقوبج ردفورعم رار د سفقیدهدرکر تهدننزو

 e دمار زق راردناناس هدږل عوق لنک امر فو ردیا وات یشوق قلت رغب رک ار دلتا هد زواروبس

 اا لرد هموجهمفاو ات بات ردرلک كج هطوا ږغ غف ردهناکندلوا مانع هکو اوط

 ر ندزلرووایربحم  هدنناوخ ماندیراب ور لمف رووا هب اکی ند نددالاو ل ارو

 یس هدو هوش هناغوصر دن دنعون هصارب کرد چا یاش ثازک هل هلم ھم یاط طولةتروس د دەدىلکن انلوارسعت

 ردلعشم یغلج واهدحودعم تایر, هکر د هدنع هرفاو  لصتم هداف ناس ینجرانوآرولوا یکی مەبقناغوص ند

 سنتهروش دەب هنسذ ین هوم هلبطو برو طووطق قوا لرار اپ کس لار اطعهدنزو ناد مه لا حد نادةق

PNAS piزودحواهدنتر ول ردشودر نت هو شذم هلط :وطخو سو ود :ناولاردیدآ ۱ شوفرب  

 ۱ زاوآ نوکانو ک ق دنفوطراکز ور هراکلدلوا ںورتوا اوسرف 5 هراکز ورهدنراش اب غاطتاسکو و ر دراو یرلکلد شم

REETرعتدم هنسثس کر ردوردیاادغبووط نح اهرب را 7 ۱ رارولوا جت ج هنا راسوو  

 هکر دیازاغا هب هفطا نالناهددس رب نویح هح رزوا ك اورغس ا ارفاوهدق وا مات هنس كمن هک اتةورروس

 نودنا یوم : ؟ندنرلار یک قامقحرالاچ هن رب یرب قدانقکا ندندحو نواواتسملاثمهد روشقشاع

 زولواادس هګ رندنف ذوو لصاح هطرو ءربندند امر اعتاب ران ربارب یخ دیسیدنکور دیا قارس اف و طوا لوا
 يهدر د نواردصوصخه دنه شو قور دتغل ځد سونققو یدل اذ خا ندنزاو ۱[لسوخ لوای قسوم "اکح هکر لرب دو

 الو ردهدنرک ذ و وتممفاف لوا باب رداع ید اکو تل ترد یللاهدنابحوا هک رد هدنمسر فاو لصتم همالناس

 یدعس ۳ هدزارمش نارزاک ت الغ ردمشاط هملق هکرد هنساثعمر اضشاواملقوردهنسانعمنی >الفو نا صه د زو الد

 رکسع بقن هما لمه یار نوزال نوزالق یدنلوا رک د هکر د هنسانعم یروحارف یروحالف ردىدآ نفد مك مو

 ۱ نخالفو نانضصرلسراف فاک ك نسال )داود هی بوق شمس راز FERS هرارالدردهنسانعم

 القا نشرت هتل ردهتسانعمتانشاکد ر عو نیلفمو دنول قالء>یردلاو هدراوخهدننزوسارف شالو

 کر وند هردراوس لوا هدنزوزوداق هلاواو زوال ردیمظعا ۇز ك ولاص ردیشاطابلق هکردهنسانعمراخثاو

 رریدر درک رت یغلوو رد دوو ات ون وار دز لس هلی هلن نفر مش یرکسغ

 نایزمهنامتلقر دهنس انعمكنررب «نامتلق هلم ال نوکس تا تلف ردامعتسمهدرمهرولمادهلد اف مس ؟هدزعکر 5 جد رم عرب نکل

 || هلغلوا ندناشخا یسهینبا لر راددونرارب د ین د كلا درک مایرولوا هدنحوطس هینبارمکراکه روش .د هنشاطغول هدنرو

 ]ا ردتغل هدر نوکسرواک هنسانعم قاسمره وو ثوادو یدنلواناسا هدرورفو هعفدنیدنح یفصر داکد فراعتم

 یا رده ا لاد وب هتلد ردهنسانعم ث هول دو كوز نیوناتلقهدنزوس هو کش سورن وتلف دم رعمنابطرف
 ردهنسانعمالق هدنزوكت راک ار كنس ةردهنسانعم نخالفو نابصهدننزوامر رس اد ا8 رد اک ن داند نوک انرهک روک ا رهک

 ندای یهایس ردق ردهاک ندکیا تاک ند تاک ندرک دعح لة رددنسانعم لوععمایز هواو ناندهو هزره ۱ شاف

 بلاک نزا نزاخ رده اک ندکدایا وع ندبشکر دد ردکیا لاطدا دارهک نمکح لد هرزوا مالک كنهنسکب ۳

 ندی کک او قغووقعزاعورده اک ندکباهراب کیاونامنم کیایراو ق هام رب ندرک لت رد ردهدنسٌوو

 هل وب اب هحوتعم هدحوم یابونون نوکسو مالح كينلق رد اسمو فاعمو قلا ع عود ص ةف Ny رولواهیاک 1

 لواردنلق لصانکآ ردفورعمهدنزوردنعم رړ لورا ارام . حیسضعب ر ولوا یس هار ش هوحردن دنعودوءردفو ارعم

 تر هلکلبا اقترا هنسهحرد تداحوروار م ند تادو رق ل امآو فاماو ل اقفاو توخرو لاکشاو شو ةن هکر داد

 قحلالحو لاجب بلاطو عطةنمنداوس مو هزنم ند هیجسا تافرعتو هیحسر تافاکلصامابولواافصم اسآ [باتفآ

 دادع هسردلانورد هلاماونوکر هنف رطننوک لهاف ننوک «رذرادةمرک وا قلطمذح اهننس تاضومف لصاوو

 بدر و لاکهددب رعدود رع یسهصالخ راز ورولوادو رطمو حراحندنار دلت هل لسو دو دعم ن درو رع ناکا

 اعهولح هدهتستروص نودنا هنسح لاا مک ندرامغایسهع: اطیمالمو ردلاعارصتودصفهدنادابع :وناداع

 تفتلم هن راتهج لوقو در راتاو لغتشمءلةلخ یواقاعطق یسهسصزقوصو رزلواهدنددصاقخ اس رالاعقا

 ربثآ لزتسورهر مدقرب مدقدلبا راناو ییوربمخس عیطمهلدوحو دلی رتو دب رفت یسهصالخ لرانوو رازلوا لئ مو
 رهرولیلد هلا هپچم یازوواو ضو مال خف رولدردراتم ندنرا هن یھ ندر ول نه نیتقرفیسه یھ لرانود سرارولوا

 ۱ هکر د ید هرایراوسندیکهدنکوا رکتلو E رربد زوالقهدنکت رت رد. بروس رک لو هکر دهن سانعم
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 ۶ ۷ ست ا ۱ ۱[

 هد هدنهرا ساسق هد اورریردهدن شال ار یراکد ید ین قیقع رب دقیقعهدس رعزدبدآ الطرب دنس هکاوا ن

 راگ بواہق هکرپ هٌ رزوا هد ط نح هکرون دهنعاتفز هلاواورخف نوالاسق ردراودههزومدهدنآردعضوم را

 ر دراو ی هزاشکم اندر ولوا لصاخ هارب لطقت ندشب او عرد یدو طر ی راک د ادا ذخا نوقص تعاس تعاسهدق دنلصا هلا

 طاطسف روس د نازم هدس رع رد هنسانعم ورارتهدمور هبا هم هم نیس س اط س رھ هسا اا مردم اتم

 هقوک ل ها لا زود له تل هدسو + هارد غل شبح هدب اوزرب ردید ارش رب هدمور دو دخ هد نمور هلا ږل مهم ی اط
 مقا دیار اط مضر یس نو ڪج ناف رد يسا صاع نبورج خد یسیکیآر درسفم هلا هقینعرصم معو

 ند یرع ط سدو یفراع طق اک رولواضاس یی 2 e SCENE طا هکر دچا

 طسفاک ار ولواولطو ضان یجقرورلر دارەت تو اؤ اتر وق هکولراضهوهدیک سرارب د ین د سه طسف ہل غلو ا اورار د

 ار دنالوا فیقخوهایسهدمد ردن الرا هزاتو یلتاو ضاس یلضفا راریدیدنه طن قرولوا ی اوم ایس یم سةر ورار د عور
 طولتهاشددنسعل یرر با ط مو نیسنوکس لطسف رذعقات هنسءوضتارمش هحلو ات یم#هردرت هب نیتفسقا تارمش ا

 رکردهنطتطست ر "یساهدننزو یکسرب نی طنط ور دشع نانلواربمعت هنا 2 یک درکرتو یا1 طوب هد رع کا

 را قلوا ناتتروصهدا رالدر مس لوار ءاز حات رتو شاو یلاعتةنلااه ر عر د هیناععنیطال تخت ی انا لاح

 اےک اول کردید آ باک رب را ین قو ه ن نط قر دقراعتم با لوالماو لوبنتساهدنامزو

 زن EEE سوسق رد تازا مقوا هنر ترا هد هضسنی عدو یدل ا فنصتهدّس [ | لتسرب

 ندنول یراک دید لم هالا ر داس یراکدید نراك یوکال چ ف وقت چ رع کر دیجما ناصت

 یرا لیست هدنکر راربد ید هدر ردسورع کردیم یک اک دینانو ل د ال | مسکو نیس ےہ 2 سودنلوسف ردعولرب

 کرده دنه ر فو لصته هل مه هداص نا تور دک و راک لیک تند دنعف زا دار دی راکددید

 هدنرار اكو صابر( ر دش ودرب هدنزو كنا |كیاصقردهدنرک د هحوتفمفاو لژا بابز دلتشم ی ۳ » 5و تغلی ]| هدناب اب یکدا

 ندزکد ی داد هس تصد د زار د هنوص هک رت رولو ىلىجنوا نک 5ا ینا ویت الا

 را تست افا واتر یاغدنرا قنریورذیراتونب قعو ضر ءو لوط هشفداعابرابتعا هان دارو هیک

 یرصضه تصذ د رار دا رم بعت ل جو یاکو ع“ لوق هدمک رتو نوزل> هدس رعندنعاوافدصددزو لر دن لصق

 صف رق ارد باک یخ دن کش مشوزولوا کین دندس عاعشروناشاندنکل ا ناک خا هدرصمدکر دة را چون زب

 ردهدنزک دەروسكمفاق فا بو عج کن انوار دحورملا لذ دام هک شوک وبق کی نوآ یردهدراود

 ندععازوا قزوشتو وبا قلقا تکی هوم ین سکا کس تا هرزوا موق دوخ اب یکی هقحقج ن هم دندرکراردهصق

 فاو لوا بات ردا شم یب اکو تخل روقط دنا کیا هکر دهد نهر فاق لصتمه هلم هم یاطناس یکرب نوا ردهناک

 ۱ رب دروس[ مالسلاهیلع ین ثم کر دعا رې ر یر ر دراو یما نعم جواه دزو نار 5 نا ارطخردهدنرک د هحوتعم

 راكد نام اهس رلت :ریضح مالسلا اعوان لع یت ناجا نولوا نڪڪاس هفث اطرب ند مانصاة د عهد نسا وعاد

 فا رلددروتک هس را لاع فرط نوردل اف ندنرب هل ما دنا یی هعلخ لوا نر رفع رب هدنمأت س طفل ہد

 هد اعیورب راز دوم ةامح هد .رغرولوا ل صاح ند نج اغا جدر هکر دت , و طر فورعم لاو تلا دیدار عاش رپ
 یخ د یون ز یوزر دیا تب ناک یی هتف هاتسهدایز رار د قرپ نارطق هکو رولا لت دح یسهارو ظملغو قاریو هایس

 تالو لقتصم نآ ٌهرطق رولوا لصاح ندنزاداعا رزاوردنرارب دلاس نارظد کو رووا قارزغو قیتردکر دراو

 ردهدنزکذ هموعخح فا یاد با رد کندناتفآ دردهرطق زدٌدرطق رولوا هب اکندنالآ اولا نالیو نیس دورضخوهراتغو :

 مداد یتفوح بوحارا هشذوب كۆك« جشن دربج یلغار ار دیر وب هوا هک رزدادغرب ییکهصعخهدننزو فالک فاطق

 زدجما شوفرتهدسورهدنزو تاض3د تاط تاظ راردرافه هرگنا عام هزکضن دق در دوو ط هل هج دوم او لار کشو اتو

 تآهدبن رعز زرد قر وة لقدر اد صعد ردشوف نانلوا رممعت هر >یرغدوقلترغبهدنکرترارب دل اوتکنسهدسراف

 نؤع ات ز ز یعز و هکلز وکوازکد عب ردیجما یر واکه دیمور تغل ها لمهمنیس ساطق ساطق روس دهنسا رغص

 رواوا ۱:00 ۸ و هلوکرا ایوب ع ور ساطتهدلودرب OE نازو تل راد | لادن

 0 رانو هلوا ید هتفرظر ندنفرطرب كنزا "اددوخ ابوهرکر هنارغوا هک ح هکر ر دنرادعندطخ لوا هلااط م د رظو

 زای انن کیت و هطورضم لب ریسک هد هک هب نمود نکلرارب ءدساحهدس رعرون در طیند

 نادر ولام تارک افتر ةهدنرگ د هح وتضم فای لر ا باردا چشمی د اکو تخل نوا هدیابکد د | هکر دهد نمر فاو

 ردنناک ندهیکلف اد اول دمو صور هرهحلزوکو و تروصدوخ ەد رو ریهاّسم هاف ردها |
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OS a PEEدر ی ضعبلادنعردتابن ی وی  

 رود ب ردیفدا مو هذ زو مزل مزرم رذتابنو دبی راک دید ي.هنداحريوت ر وطن اکر دیار یرت ناز دوا
 ند Eg روناوا/قالطا چ کمال یو فوغمروا نسرف رووا هر اک ندب ..وقولم لاو صور ذ اند

 دبرابتعا هعیس الفا هردتفه صرف ردرونادنشروخ رزهصرف ردرخو س کود نرد TE ردهاک |
 تادرفم قول زرد خد زر هس لغد العار ی رار دتا ندنعو هو ان اطۋارنۈكس طظ 25ر ك ەباكنادلشنوک

 یادغب ردهبح سنحرب هدننزو نالبلد لغم نامطرف راز دیانابن ود ردم" اهو یقلطمر دنرص م تغل هد هراس

 یا e نات هنا نابل یو هلیسب راضعدو قومارفرا تعد فۋ :ردرخد نامطره هنج ورت هدنزارا ||
 هرجا فالغ مسقنمهب کیا گرو هیبش باد غب قابنوزولوا یز درد لد امهدا اور دهن زاكي دور نو هات ۱

 یدنلوارک ذدکرددفدا مو هدنرو انامد رد 2 :ابامطرق رد ضداق رغ یو طم هلع ابرد ضب اه رار ةم ربو لړ تخم هدنت دورو

 ریساولو عامدو بیطمیسهحارز کو ؟نانلوارمیعتقالد و وط هکر رددعس سا هدننزو نو: جر هل ارو فا ورورد
 ردنارمعز مسساهدینانوب ۰ هدننزووکرب ر ودر وترد ردهنمانعمشارق یرمشمهدهحوتن نفاق مض فرق فترف ردعقات هب راع

 هدنزو ی ؤلا فوخرف رد هنساتعم لفتو هصوب هدینابول امعم زرد امعم ودرف هنسهص وب لنعا نارهغزو

 ۱ یدنلوارک ذهددلیذانامدر 5 رد عما ی رب یابورک هدننزوذامنرز دا داتنرف ردهسانعم یوم ردن ادرار قەد ەجلوتفم

 ردشاطرب ییلکنر ید مولا کتب مور هر دفورعمرج نانلو اربعت ناج یم هکر دد سد ساه دزو لوصح لور لورد

 یدب یکی لراو ههورکناکو نلءتو بوطو نیمو تل او رخردهنرانعمقاراوو یمو هد دزو دهورک ه کورد
TTT۶ جهت فاو لوا بان رد اچ ش دید اکر تغل نوا هدنان یکی اکر د دنور فاق  Jر  

 كنا ماخ زکردس رع مو ەد نرو دنک ا* دان نهج ۵ نبع دنعازفرار دیار بعت ی كفر چێ ژک ەدە رویا

 ة1 ۳ نهار > راروالد رو ول اب قوعو ڭئ اما هاذکرب ردباناتففع ورد هنسانعموشح دنک او

 قارار دنا ریبعت ناجی د ید ناتفشاک ازدهتس انغم دنا ازخدنک ازفرابدیذیطبراضع» یغلودرلریک

 هدنزو هواک هوازق رواک هنسانعم عردو خ رزو زدهبنسانعمدنک از :هلنسر اف فاک تانک |: نکا: راربددنک اردت اط

 ردهنسانعم ناک لول کرسکی وکلا دلمهم یاحوازن ازنوکسحزف زف 5 رررت وک هنلو هبعکر دذ دفورعمهکردهنسانعم لڅ |
 رعت ناف )هد نرو د هر هر جو اب لوس هلداع ناز ر دید ارهرب هدن ات دنه دو دح هدننزوراتفرهللاد رادز رادزو

 هوغاص کل هک 2 سو ندیپسوا ردندنزام ناط شهار دخ ر فرد هدنرک د هموعەم فاق تلا تان روذلوا

 هماعطهدسب رج ار توکی نزد فا ببوو دما لرون ES دد ناطر شن اکر دەنا اىد

 كنج انا تسف هبا چم نیغ فر عزد زقردب رع ید هدلوا یانعمروشاواربعت تا زا دکر سید ەلە راځ ودا نالو
 هنسرپ ندنحاعا یه هکر لرب د وردهدنرب طومالد هدراراددوب راردبا تغاندیرد هاکنآ هکردشم نالوا شوت ی دا ۱

 یغل کیا هدنان کیا هکرد هدنعبرفاو لصتمهر هم یاژناس نیزکسرولوا لضاح دنغرق توس هود قف

 ردءهدنرک دهروسدم فاف لات ناب یدنلوارک کرد دن انعمهازفوارقرد درگ دحر تغم فاع لوآ ابر دلت

 هکرد هدنعهر فاو لصتمهب هل مھم نیس ن اہ ی ةزوةط ردهنسانعم سو ٹول دورا د مم هاه نوک ا

 زدیرمشق جانار هکر د هل سا هدنتزو اسد اسق ردةدنرک ذه وغم فاق لوا ناب رها یخ نزار

 شاه هدنراغاط یروکنآ الاحو رونلوت هدنحا ییحرادضعب یو نح راز د قحر وندکو راضعدردرمشکهدنآرع وین
 |[تلق تظاعاسف هدا رعو یدلوا نام هدنهدام لس راد دی اید ینورق كنکو کت امت یراکد ند ترم او ۱

 مرش دخ ها نوت داعش نش يروق هدنرزوا یب ااو شر هلاک هبا هدحخومیابو نیس نوک E ها

 زدند هکر ردرتدندس دنح ماهیان وله دبرودر وطاب هرو وطسو ہد زد هنا نعم نالو قدس ر و دلاتا پاز

 هروطس» هدینابو هدننزو نورو طا نوب نو ز وطور ارید اھ ش 1 سرفلها ماع ردوراد ناتو رشت شا

 *کح ند د یسیکیارداعول ننامل:هننوکس اط ردهدنرک دهروسکمفاف تا تاب یژدلوارک دن کودهنسانعماا

 لخت ساطسف ردمعما تاکرب نصت اف ولروب ممهدلوخرب یدلدا فنصت تاکرب ر ردد سوندا :اردندنات 5 ⁄

 رؤس د صاصر هد رع راردراءایاحاو باعرد یال کرد مندان مرز راه نانو هدمت ڑوراک لد مطابخ ردروهنشمآ

 ندنراثدعم رفات یس دغم رولوا ونص مو دوم رزبد راکنج ق هر TU اكن متا ەد نانو شوطتسع

 || دننبیاخ س اسورادە درک دیموجحمفاو ثلا تاب رثردیا لاک دو ردا ید عون عونصمورولوا نضال
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 دیسد هدناب و هلدوجضم قات یابورر رو سکم مال نوملاد رد ردهنسانعه هیاتس روکو ۳ روح رف وک هدر وٌلالفا ۱

 | ۴ هکر دادجا نادننس میم همایون هدنرو یمادرت نمادرد ردفورعم رج نالوا رعت ناجح کود هنیاتوف

 1 زردعخاد فا ارتش يرو ع روس .دداشرلا نح هد ریعردبر اکدید نیم هره دیکر زرد ید یسراف لدرحولربتر

 هللاا شنا روناوا اس هدننهدام ردهتسانعمانامدر دهد درب رد هنسانعمن ماد ردە دانو لولا مچ نر ضومادزف 3

 هدسرع رتدهدروصا ماد یک یمهرتو هر دت انانومت هرم درسی ماه یس ادر د ینسادرف 9 یاعت

 مهاربا کیو شه دنا هکر دریا كلتک دد ع ورب هلک اسنیعو داص فو هار توك E هرف راز دء الا تفرح

 لكشلا سدسمیفار طاو لتا ټر رلشانو یرلک 2 ضاس رب ءد ییکید ریمغسو یتکبد ےہ اربا یک رتو

 : یوربكنو ردعخات ةيَتسهوصرولامت از دا وا کراس یا تی اعد تورا ا کج ا

 رک هدسروطر د ط رو ردردول یراک دندو فرا یناتطا كنز هرز د ینمالاهودهدرک ررولوآقآهدش اغ نک,ددکو دزاوخد ۱

 زد دو طوا كل صخ یحاعاردرشع لح اعا لتکندر صوصح هرصم رردناتغاید یردهلکذ هکر د هطیق کوش

EEردروپتمو یو هد هما 42ی اطرد غص فور عمر درسهراصع لنو امقاف ارام د ی جاع ا  

 ران درا درب هکر دهن یدا دغدرت ونک هدننزورادرتسلفاو راف اچ رف ردند آهعلقرپ هدناحاب رد هد زور و هفُ زوطرف

 | طلا یو فقرق رونلو ارهیعت یدادخبکردراو نخ رکو کها زجترب دنن راد قور دنر وکن الواب مانهرشآ

 | هژتسا را کم لیدر ناو اب ارج تاعرف ردهنسا و دهد .رعو ردندآ بکر صوصخ هی اراض هدننزو

 عور نصوصحخه رعقار ء هد زویه و ی ودرب ,SEL راتاو لاح قلاتسا زدن را هخراب بوح نانلؤل

 نوتالوکوص هدنراز قم انوشه نو ور ی زض لبس کزیب .دهعضوم لواهدشزو نزراءلفاک نکرف ؟رخردسایل
 زووا هد اوررپ ردصاح لع دیدم ناکا هان ونو ناو نق نرف رددهتسانعم یاحوقرآ شلزاف یو هواش او

 كشانو فرطربلزولور د هت لاتعمل امم هو ننمهو هزامزو ثعاجوهورکوزون و نرف هد ر عور دص ومو هن 1

 نوک یعساا نرفوروشس دهد هنسدش نالوادهدنحرف نضع ندنآوشنو هنکولب حاصشارواو روس دهنفرطربید

 یوکشناب ياتسا لقنر HRP هرانفو رولوا ناناع و دنلکتش تخاج کز دم ندا رونهظ ادتما یکرغوظ

 راۋ شو مهفو لقعهدننانو هلو نکوازنوککس نم طرا یذفلوا ناسهدنسهدامرلزبدیخ د ك شمحشر کردار اا

 هرجا راطخ هلکنار دن رت eS ضمنا رد هنر ترو نکس فان تای ردهتسانعم

 نیوز هار: هود رلانعمی کورش رد ەر ر ر ججا ر دلو او عض دز دا د كنا هرتچالاح رر د یخ هما عرار ااش اط

 طرق رولوا دقعنسم دنزو تحبارس هکرونند زا یهو رس لوا هدننزو هتشرسالا امهم نیس هتسرف هتسرف ردهناکندماتفا |

 رای کردیم فورعم هلطاربرادب ر اکد لا ٹا کو لولا ناکہ دس رعندنعون هضارپ اطوار توکس |
 ردعو یکایندلوا راز دید یی طرت تست :اجندورات راک دند یک هس تداوی هصارم نام یس ربرولوا قاب بو کرب ۱

 غ وج نکلرلد دروس رسعتعااث رک وا ناپ دهدنالاتارکو لقبلا تارک هلو دود وم هنلنماق وه اقرو

 نال که درلناتسه الا رواوا لضاحهدرا بلا هداتنرح ۲ نوار ردموسيه هدساونع هان ثار داد ها

 یوغرف هدد رو یوطد یوعر یوعرف راد یاسثا اڙک ن الوا نیک نیسان ناعوص یم ەق هبعس هناعوصو ردیعوول

 نکا یدبا راد مروہ نابت ول د ن دنس هشاب هدرسهدامیوعر دزد شود یراکشرب ندنسنح راد هکر دهتسانعم ۱

 | 4: ییح رادیصاخو یوم هود نرود رحم ههر در دن اغط رقاج هکر اردنا ریشه هلا رقص یرلرحاص ۵ 4 یبع

 هلهنرق یمهحارو نولؤما بو طلغوو شوش یر مش ار دم جات يرلك د هفرق را دن یخ از ۱

 لع ر ه یطلعو لام رج یحسهوپ و راردنارینعت ع تاو ۶ تندر ونک ت زار دا لقنر قلا ةفرفاک ندلحاوزولژا هيس ١

 رمذعا کون یل زر دی رانا ةفرقاک ۱دی زولوا هش هن ییحراد یس , هارو دلا ندناو لفاندنعوید

 ۴ رذغارعم ما وجه هبنک اسم یازو یمرتسکو ار نوکس نجر در دهنسانعم مو چ دغر ةه درر غور ار دیازبیعت توی

 ر 2 ېراکږیدراددج اصو صخب هرزوار اصشاقارواردفر اعتم یس هر ود نهر قرار دیا لا معتش ارایح هب واز از ی درب ردماوع|

 ینهرق هرجانول هدر ابم !ردکجورپ هګعارلاهر ر کور دد سوزدودو ت يزهر ق تیاغر دلا نوکتهدنرزوا ی دت

 | تچ PAPER وصصا زولوا نوکه ید هدرا د نی ناو نحن ور دا بس هنهرقرود نم یر ۱

 هدهلکنا رار دیا ارهسعت یم زقه درک ر ترار نه ر هنج ع ورب و رار بد نیغاصلادودهب ر ءرابو ېب اورج نوا ۱

 رهاظهدقفا راک« دقي ندیم ع قاف زور یرعرخ زد ددم قلعت سوز ع زا نکاو !یکتو یکی
 ۱ ® اا دره زدی اک ن ذلوزخ ناوت نار و ردهدنرک ذ هموع دم فاق تاات بای رده اکتدر جاقفسنالوا |

 ےہ :

5 a 



 هو

 یچغ درد روند هصذصف هر هو قلطمهدس رعرار اف ا ضعبوا رز دنا فلع هراو ط هکر و دهب هغ و یروقهدنزو ثد ۱
 هلذاع رام رولت د هلومق ج وڈ حق, ے رر اچ شم یغل یک ۱هدهموجض+تابرپهکر ده دن فاق لص مهب ی راف مج ناجا
 ابرد جشس ییا بغل شدنواهدناب کد هکردهدنمهر فاک لصتم هبله هم لادناس یخ شد رونن دهوص ق واناترف 7
 مسجد ردن ا1 a اهمقا رم ندرک ےہ ۲ نوح بازو زدءدنزک منو تن فاف لوا

 كن وکو یاربب ناو ساز وکتور هم منکر کو جوی ماعلایغ

 ردبعسا ننه اشداندنف سو نج ناتر 3 یدنلز رک ذاکر دهنانعمزدنارداعزدناردق ردردم ور« ت تف هاشم

 ردهقاع ورب بورصم هدنرهش فر دقهدننزو قرشا فردة روت دفد رطقعلس هم ر شر ہد روفر ذر فرد

 لوا شازود ندیزوس ورغص کروند هحدخ لوا هلا هم نع نک دو لادرتف خدق غدق روئد هدهنقلخ فردقو
 تاجر مجر وت ترد اقف ال رده مونه اردک فا ةردفراهتسهدناترکو دناتسدنه
 نداهندوح راکر سز مد ردهاکن دقوا مدق تدا ىم قم ات دردم دکب ناحلرت ندروآ ندروارنا

 |یلخارل ناتق یاس نوڪ ام ابد :ایمد» رد هناك نددنمز رزدحاصا لا مد 1 مد رده اک ن دکمک ندن دایمیدنک

 دمڪ مهد نتو هدنفوفیک تکو دول اوسگ هداقدناوا نود زن کن وتلا او شعوکورقا گرد تاشما

 یسضفو لث امیل سدیم یبهذرولوا یقساضو یضفو یه ذر دن دنعو ل وړکی خد نالوا هد تر نران ندا نالوا

 نانلواربسعت همردصپهدشزودیدجدی درد :دنااودزوکر روو دکن دنس هظ آسر هکر دیه # قدعم یلضذاورد طا

 تیقاعهللادیض مدت مدد ردەدىرك دەموعصم قاق فا با هیلواے طظ ہد رسا صوص خر دعا اق ساز د نورة ثا

 هحراو هب هک واند ةمرب هکر دیع هنا قانو ویدورلدا نعااوقاا هدس رع هللادو فاق حذو ردهنسانعمر کم ااز

 تا رراچشسم یت : اکو تخل حوا ش لادا حوا هکر د هدنم ر فاق لص تمه هلم هم یار نام یغتلا ردترامع نادعضوم

 رادرتش هو زار درب شوشو ردەتسانغم ریشجتو لقهدشزوزودالد هلیسر اف ج روحار 5 ردهدن رک د دود .وتعم فاق لوا

 رده اشدان رب نددنه نطالم ناسا ناخ آر تر دتغلهد )مال ل دناررذ کنم ند عیسی ءابدلناروحار ةیروحار یروحارفرد هن رلانعم

 یراکش ناناوارتعتروقنافاو نسیضرقنشارق ردیدازرابمزپ ه دنس هر اد نادار هاویدنارم نام دنکسا

 ناتسارع یهاسر ردباراکش یطال سهلک_آرواو اهدنراتمم ناو اتخرارب درو ةنصقآ اهنضاہرد عو اس شود

 ۵ ام ن ارطس نا د ھاشداناسارخو رو ذاا اکی ت دنده هکر رلرند یس اک ادراک نیرو ]وا هد دنرلفررط

 هقشطاقو یدلناتس اتتا یحاص ءال ضملا دیومن کارد رد. رن هح رک علوا رد چنا قوس

 هدر رع هکردهنولأب مساهدننزو صالخ صارقر ددا ق منا ربهدنسلاوح مزراوخ هدننزووح افحوس و کرد کو
 ان هوا هجرک ردت ات یراک دید یسهیدانا ر صو - یزوکنونقو یزوکرغص ندنعوهیدابابهد کر تو ناو ا

 [تسارفابصا سا رد طو پشم ارد دشتو فا مدد مغان ڪڪ ر راک ونیو اذن دای کار دهی ایا

 تار هد مور لىن اتت یاب رکو هم نيغ ٽو ار ن وکسنوءراطارقردم ر عما صار ی دار دام

 نوک خرع ردد ایا ا5 انوار اد لخت نخ او له اا ماكو هنرو یادغ:قرورددآ

 هنالعوارا هسلدا ترشامهه) هر کضن دک داد الوات ادق مرت ن دن 1 !یرب ر هنددتوزو هج وز درا یعرهظلادعدر د

 فورعم رو دونجاعا قز رفهدشروابدا ارقهنون رشک انار و ردوورعم هلکعد نوعراطا ارد ءابطالا ند هلو ا لاح

 نهی لو نرکا هدزانذ ض عدة هو نمود رد دغم هلا مارو ناز ارم ع قدس ز گه هو دم دکر دوی دُش

 یبسردیعساش دسرب رولوا ثداجرهدرب طظرلعاو قمفر نیاداهطاحا امد هددنانول هلنتسواط مضو یانو

 ندنزدلد لحز OT ءءابطا ضد یویو داب ا هرلهدرب لواندفو رع كنا رث ةض

 نوه سوره یدنلوارک ذ هکر ردهنشانعم صارههدشزو نولماع) اف هل نات یابونووهدحوم ئان تویذابرخ تویذاب رد رد هر اک

 رکات ترغزدنوازپ ندنعونقیشمر اصهدنزو هلو غل خەل و رتردتغلهدلیسراف یان رار د شش اور بازو سوغ

 قخرووا ناع ها تعا .هلیبتس هم دصدوخ او هبرض هد رع داد اف مضو ردهنسانعم ثولدو تنور هلا هایمی ابو

یاوا ریعدمو لو لود زر اش ورق یر ایت هدهربو هل هربو
 هدژنزو EB NE رد ر دهب زلادعم 

 هدینانوب هدنرو نا نم هما هزیم یاح ناحرفردمامتلقو یامروقیندو 3و ردهنسانعم نادرف

 هودلوا ناحرقهدم رژ دونلوارمنعتر ادم داند تر نازک ره د ەنعۈلڭ> و کوقآ كرام
 هر

 سس
 ت

 8 هدنزو ولك ا سورا 5 ردراکدا لدابرد نیا ددو نورو: هد هحضق لااا هزاکس یم هکر دف دا ضو

 هل اهلودعمواو دل لاوخرم 4 شروک تلعو ضر زکره دکر رو :دمده هنکلواوهلوا شم الوازودوااعطق هکر و د

E iو ۱ الا هویج  



sof: 

 ضد روس د جد ضجر مالف ترعلآنن روستد اش یا نو یوسف -* هودرریدج ورقلا لحر هد رعردعخأتهر <

 هباکندز دنوکورولوا لر وک ندنسن ردردرولاح فورعمهلفا اه محض مع رونلو روشو تحت قو سو قوا ہر دات مدام

 سو انس وقار واوا هر اكن د هنن نر وو اا او نسور ىلطم یا قا یا رخام رولوا هب اک ن د هصک اب ازدنت کم رولوآ

 هک طرف 0 ندنعونالمغم کرد د ییفحابهاوا هدنزوابفاب اقا رر د سړ عهد ر عروس. د کیس زد یوبح هدننزو

 هدب ,اعردذور ءم لء اولو ر دغم اعا لوا ضعبلا تعور دتساصع كنم رر د ید یکم انچ اا طی

 هکرد هتخ اف هدب اورربورلر دی د ل صال صو یه هع زر ءعرد شود ناغصتص هدنزو هخااح هخلاو رولو هاو ی

 oli هد نون مسک هصن اک ردیدآ اور هدنقسوم هدنزوسوساح سولاف زدسوف یراکدید نلر.کحوا

 دعب ها ارش بودورف ةیلخاد یددرر د ی دقلشساط ردە دنر یسهدعم ك شود هکیتسروق ش سو یم دمت ۱

 نواف ردس رع هرول يه تغل ردر وم تب اع هدنادود یتسروخسورخ ةصاخ ردعفانه دن دخ خو ا

eردمةنصت استار شهرکرد ردراسفورعم هلع-اویو مچ با جی اب رب  

 ناغارمتی 1 لا كروک هدقدکوطرراس هک هعسصک ندرب 2 زداول-رب یک یساولحز ها هدننزودرواب دروآو

 PENS کس وہ ہ رعردغ اندمخهو قآوزس هار هیبشهنعا لو طرواکن دنعو ند تح هدننزودنواز دنوا دنو او رولوا ۱

 هس رلد ادر لس لصاح ندن دوربو هکر وسکو ایکس ساررراتمچ ندهنادعو ورب ی کیذنفر اربد یتا یتشف هکر ت و |

 ردکوک اتوصره ون ارد ها هه هاو هاو ردیذآ هل قو موقزهدل اش بناب هدشنزو لس اه لیداف ردعدات

 خخرطش ودر : زادناماو زادنآماو راولوا رادنسحهدّیاع قاخرددآ رهشرب هدنفرط قرشهدنزویاح یاف ردجراندیدا

 ها رک ردیزدلب مي ناعسآ تبار هک دندناوانواوروشب د همد نالا یسیلهاکثراهمهدنرنوتوا

 هدنابحوا هکر د هدنمسر فاو لصتمهب هدحومیابناس یک کبار دهب اک ند ةلوا| نول غمو زحاع ناصر ما نراقب ردها

 دما مکیدلبریبعت ناتو هد روا بص اغ ردد رک دس رتقب فاق لوا باب رر ل تشم یب اکو تغل شیرک

 وېش دول رد عما اره رو ر دتغل یخ د هارق هاهو رار د نقاط ءا دهب هادو ق اطءا 5 هر هداس یخ رده اننعم هود ید هدس نع

 یربعت قمقصیدوحو للم موکهدزجحالطصا ندشلنتامق ردن وسنمهیادوا ادق نی دلا نکر یح زدن دنس: نارّو ۱

 الاخ هکر دناتفت نوک هلیسر اف مم > هحاسقو یاحابق رونلوادار اة دنر وه شاعم قم اضمهرزوا لکه کر دهدنرب ۱

 ةمهرولوا قالطا ناب دگر بام فاموز تش رزیایقرد هماج کی دلیارنعت یراتنا

 تشعنم ندلصرب یسهلجهکرون ~ .دهتعاج لوا هدسرو هلمسو هل سد ہک رد هن اک ن دن l1 لک یابق رز راربدیخد تشزز

 ۳ "رب هلتسانمول هدعرولوا شع تو قیشداب هس ر یر کربلا کن الوا هدشانهدلصا یغلهل بوس هلوا

 ار دوست دیو قارعا قاضق ردهدنرک دهر بکن باب اب یا لقت هتعام لصاس ندب :رهظا

 هلن اطواب نوک طسخرارید یقاصف رک کف هدارصک لوارار دیار بعت قانجف تشدر درو مش تفالاحردیدآ مليو

 ىطىقەب ر هناکسنج هدراتم- ےزبر د یل صا رص م لھاراثآ اکر دیچماهفت اطلوا 7م ىقى رو” دهم ر ضم هدنسغل یراع

 كلام دیش هکد دیا حدقرب مسلطماغ ناهحماحردام ردا ناهج ماجو باتف "او شکلدةدادو شد 1 | ديش لبق دشچ لق اربد

 ردشت ادو نانگ درر لب رده اک ندشت ۲ ناقهدءلبف یدناروناوااشام ن وکم عنز هدننورد یدیشلوا

 ردهدنزک ذ همومضم فاق تلات بابردهبانعم لوا یخ دو نسو هاك هژبقزدن اتسزف سش ازد تشدرز عباو نایتشدرز

 هد اعندن 1 یه هود هکر دنبم اتوا ی کیاد عونرپور دسانب كن نورزاکو ناول حر دز دی ناور شو هدشزودا یحدابق

 نر مضوا نوک سردرد اکندناتف هد درؤ ساخ :سامقیدنلوازک دت رةنع کرد لقا ت واور ونلشوخ
 قد هننسد ره ها هد دشم یاب هبقردهب زج یراکدید سرب هارو سکم فاق دزد ق الاجر دیار پری ندنرآ ازبنانو ۱

 نآهبق روید هزو و نالرا تماجتا هد رع ردولتتسانمو ق الظاهر ا فور مرو ذه: سمنة اق وراق

 نیرز بفرد هبا ندنام ا٥د هک یز دلی تمیز تر دنام-ا یدحریز هر دة حرق نالو ءااردرب .هدنزوووصتکرذنابح

 هکردراهثلا لدعم تالف بالف ةف ردا“ الع ةف رولوا هر اک ندلنیطتسم لک نانلوا رببعت میصلاد وچو ندناتفآ

 ان بر درد ادا مم که بق بودند هتل یت دڈلالفالاتلفو منع اف لک اردک فی روقط

 هحوتعم فاق :لدا تاب رداد ییغل چ واهداب ید !هکردهدنفبر فاو لضم هانم یان نا ین چ دار دالعا تالف ||

 ردم یراکدید هرکه را هک اریشکر دج اعا | تکی د نانلوارتبعت نوکه کر داریشکلار :صشهدننزوداوسداتنرد هدیزک د

 شرت شکودر وعول رازی د تق ید هد دکر لذا نوکسوانرمسک قت زار د ساغلا اوسه رابرعرولو| لصاح ندب آ

 تفرد هدنر د هم وهه فاو فان بادرار دنا لارو پور دشر اه دوخ ابو بودانسق هلا تاتا ضعب ن هلو ةم ىش اچو
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 هلمسراخ فاک. نش وکلا زواک هنسانعم دعاسو تالسو ردهتسانعم هخوو زول هدننزودتسدی هنسلمق ياا ر دعوا

 رونلوا قالطا هده هرذولتورلرید ماصوصٌلوکهماع هکر دچا نوکن ات ع نسوس ندنعو نسوسهدنرو مونت

 هتسعوصنالم الط باضعا نککررلیقااذآ اهدس عروس دهد هتان یراکدند یاری قاملقو یمیدصنالم و

 هرکصنذدترا ازد تور دلوط هل دما قتنسفو مدابی هو بوکوبهدنلکش یفلوق لیف یزیخر دیدآ ول منس درو ردعنام

 هخول قوش هلاکتسادلنا هضر لاها سفت هکردهتتسانعم یده نسخ هدننزوناما ناعقرا 3 راک و ولتط هتیرزوا
e, 3رخ كننفابطالا نیدرولوا یک شاظ نانخا ندى نکدهدننزو تاکنون كنىف ردن  

 یروشدف راضهوو راد یت اط انآ هد کوب راضعب نومگن لر اغواقاادراماجهدهلکبوب یک ورفار > هکر درو شف

 هب یسهت فورسراتفکی ترکی ردم رعم ندنو فرار د ند یشاط لوب رکو یشاطلو کو یشاطرویف بو دیا فف

 قاق لصتمهقلاناس ,یکلوا ردشملو اب هرروا نان زوقط نواهکر دد دنر سةد تا اکو تاغل هر دصم ها فاو نرم

 مع راه اشدادنیح هدشزو ناو اح هلاهز ده نا نآاو ]و ردلج شم کو تغلروقط رولوا هد حو تف بانری کرد هدنمسر

 لمحو ل اود - نمای راکد سا عانتماكلامحا رب زرد ه اک ندناسنا تنام الد ایکن ارا هاش موررضیق ر دصوصخح

 هللا هبسزاق یابو هدحومیاب ل ولاقو لوا لوباو یدیادابارتسا هاشدان ردرعما کسر هدننزوس ومان سواق نواف رات دلا

 کراذتروا نانلوا عضو هن زژوا نوعا هذا ندرومغب یراوددینع» ردهنسانعم تراعهحراحهدنزولوعاش

 هدرلذاک نلدن مالوردهنسانعمنادوانوقولواوردندلسخو ششول نانلوارسعت قاصصو هرطرولوارممعت همر دو ص

 ضار دندنلقدادضاهذننزورام راف دانااطخ الصاقوا ید کو رو د هزادنار تدا تشات اغب نادنارد مرد

 اکیا راغا ؛یدکو کر کر ذخوعسردکر ا ہا یک نرد رفد اسم جک ی تلر اار رر از دنا توسناک !یهایسو

 اتساز اف وا رلزدلا تبسناک ای هایسهدابزرلر دیخدرتقردهایس خصفورعم هکر هکرولکهدهنسانعم تفزو راردناتدسذ
 دونم و یمن سارک کو دن عهای دلو "اردهوبهرب هدنلکش سالنکهدشزواضراف [

 نا ورا يبت هسوو سانت یدزاهتشو هنعون كارت مزرککو هنسوهنعو یشک |

 نهآ نراف ردعفانهدهناثم تحارحو لوملاَ جرج هدرمطقته)لح | سل ننکدرکحورد رحهدکيا طق یاعسو

EPR EE RRRسیذش اس اطالا نتانوردت رب هشه هصارب ناس  | 

 وبشوخو قاوهدرن قارواورتک ایتلضاسو لوطاندن 1 او هبیسهنسهصارت ناسرولواهدنش رحله هاکه کردن راک دید

 یمعطو عدل دام هنرهصو هدرخ کو تات نددحاو عضومو رشک یرللا دژ لب دول رادهمرنولث امهتدارکو

 هدنزوزاب زاد زاف رددسعمو حرح قیئحو ردم یضبحو لو ردرلرب یلتوشخو یرلک یرلکنا غاطیننموج | او یلئدح
 ناز اه هلفىغتالاس ەد یک تت غل ویو رون دهبهرصت لوس هدننزو نامش "؟ملفاع ناعزاج ردبشوقوصفورعمدلج-اوب

 | بجاح هرس رع اسامی اوشاعو رر د خد غ عروو لو اوعروسد هر هعدر وقهدنزوساط ساو ساق زار دیاریبعت
 رولوا هراک ید ندسعت ردرغ حر دصاع ردهنسانعم وواو سامة مو هزادناور دمعه ن دن ول شاعارهاظزوُس د ]

 زدذورعمرلر درداشنهماع ۳2 هرداشوت هلا هلمهمیاط نوطاح نوطاع زدیزدلب یرتشم كلف یضاووخرح ئا

 فاق لح ردندآ عاطرب طرح توکسسحرو ردنا تلالدهددعزول رددرحر ندر فورح ها

 لس یاعش هق.دنقوطباتف | ةع شع حامصره ردهرگاوص یرب راک او حفار د زود ی ءالاب راربدآ

 نک ررند ردنرتا یساکعنا مقاوهطبحرحم لعاعشلوایسروکكنردوبک كناعآح رون روکد بک کو
 طی ردندنمزا ولهبکم ماسحا نولالواردر عدن راست راد لس هم دص هیمکح ناهرب یا همدقم یکی اومشا اوس

 |اضا رغحو هس دنه نانرا ردو ا هدابز نولو اراد قم مسرف جم یا یافتراتلانج مظعا لااا ردلکد نولتلداف

 یدلواترتتآ یوسالعمنامارخ يراد رض حاب الا لضفا هنلعآسنا رالاسیلفاق دشهلفاف ردوشلا لسمهدندنع
 وزفوو رکو قارطمطو ردتراشاهد هل ادل وقوردل امیبتالک نادذغوهز رهو فرخ نم لادو فأع ردهدعقوملح هد
 | ضیقنموزح اعهدلعخرباهدلوقرب ندش لس همقاح ردهدعقومول خد لا دو یار هکه تنروژلوادارباهدرب لحهب :دتاراد

 هدنسورف هویمالاح ردهنسانعم لش خو ددعهدزو قاط فا ردنا نمو ناز ءاشناحسداع رد هباکندقلوا

 لن دنهرهت رب هژذاق ےض ہلا هلداع رونلواقالطا هدهمدآ یزوتنوزوا هاو یک قاو یسیتژ قاتدومراردامعتسم

 كمي رولواع ون کما هلاعوو ردرل هنادیک یمکتكاززوا هد اوررزلرب درورپ هاه رز رک فو رغم ولاول

 د دزو یلک اکیا ردیاب هدنسرافردرغصایراهنادو آف الغ كن زیغصو ها یسو ٹاشموردقا یزو ج قالغ

 تست | فعضو ساورایعشطرولواهیبش هنغشمرص خاب هدلعفو رولوا لترامو فزوط یمطردتوارب هیبش هناعوج |

 هرگح : RFE تی ۳



TSچ هنا مد ر داد مه قو نج ضم یوا تر در دا نوک دەدا د ءم نوتلا ادرارز وت کن دنف  

 ررر د حد هم ماه اه درست کہو ویقو هنساراهتسارک یرلک, دع رارکاود هکر دیس هخرابحاغا نانلواربمعت یوج هد زو

 هه ردهدنزک د هروسکم یافتات ن کات ردهتساتعمو ور لو هشزو لب لهف روس .دهدهنسوکروسو هنلدنمومش

 مد دارید هفرح هدس اس رعرو رد هد هتل مر ورو نگو کا قداعو یک هلاهنوکس

 ار رو اه نوکس تسرهف زاردناربسعت وکروسهدنکرتزار ید هد هب هت كج هملباراومه مز هرکصتدقدلحاص

 نانلوا تا تک یاساو رونلوا ناس .باوناو لوصخ يئییداوا لّتشم هدلئاوا ارناپ ھت تادرفملوا
 هیفمجص ی باكلا شرهفلار دذرعم هلن رابعول هدهس . رعتادر دک نزار د سر هفراد رعروت دددهب ةر

 قد اکو تغل زوقط زووو هد یا هکر ندودنم رءانلصتم هیات یاناس یحروقط نوا نوا نزعموهوبتکلا

 هدننزو لایع لابقرد هنسانعم ح وکو شداد لعو لغشهد زورا مر انف زاده درک د هحیوتقم ىا لوابامر داچا

 روامف ردهتسانعمراشهدنزوراوارس راوانف ر روم .دهدهقوا یلن مد لاتحو لوا یعارز نلوا هعفدنکرو دوی الرتلوا

 یاعامحا یلضفا ر دتا یراکد ید قدس تد ر 3 هکر درجا تادس هدنزونمم هلع ن کف ردهثسائمراوایف

 لضقورد هنسانعم مارخو هل اصهدنزودصدرف رد عقاد ی و واست یتخاربب لاری اورق ر نالوا تادیه لاو

 زادہف زادبف ردیدا قان وقرب هدنلول همر کیک هد رعو رو د هثلبق نآوردهسانعمه ابافو م رورد هنسانعمتدابزو

 یدذلوا هبولغم تىقاع ودیا هبراخ لار دنکسا دنا عدزب ا نولاخرنهلفاق هفادىه رد هنسانعءزوامه | |

 روطالاداص روصفر دىۋان هدا افیرخآو یاو لوا راقمحرتافرظنیهدن آرد الو روپشمرب هدنارباعدربو

 ۳8 رد-هلاتاذ ءتو ضيف لوا سدا ضف رولک ن دن "روفاکرد منا دون ر هدنسقرش بناح طر ع هدننزو

 فرعانا تدمح اف اش ازنکتنک کهن و سن هل« ترش وای ر تن دب

 كنابعا تالواهتسات هددسع تربضح هکر د دام: قو ضرفلوا سدقمضف ردتراشا رکو یلسسدق ثب دح

 | ترضح هللا سروا ۰ رولوا هلدسطاسو ےظعاح ور ضیفوهلرا تحومنت ررونهط هدحراخدادعتسالاتسخ

 هدحراح عن اوتلاو مزاو والاعمهموخم نابعا لا س دهم صف ورولواهتسان /تملصا تادادعتساو هشت نابعاهد هبلع

 یاس .هدمکر تو ین نوک هدس ر ۳ هکر دعما یر هریزهدننغلس دنا هدننرو لکه هلا 4چ ی اط لغم ولو ءلصاح

 ند هک فاش لا الیفر نانو توس هر د هنس انعمرادتسو دو بح دین تغل البعردهلادیراکددنویک

 قالطا فوسالیفهیاکح رولوا عد تمکج نح ف زوسالرف لغلوا هنساننعف تمکح فوسو بحالبفردمکم
 قالبف قلف رد.فمع یوسالبف فقوسلش زد هنمیانممهایسو رک سعه دخل ورهدسر رویان قالق ردمل محو

peهتسانعمریما سواورکسعقالشر دک م ن دنهل سوا هلا قال ةر دمور تغلهدزو صور دنس  

 دح لر دنکسا هدّباوررب یدلوا لع فین , ريناد اشداب مور هلت ۸ هسانموب رولواش ندا زاما ی کر ب یانعم هلغلوا

 رنازاخو هل وایئ رمد لاتح هکروش دهقوا هدنزو تسع تلف تل ار دشد سوار دزد نا اون ۱

 نوفر ددا ماقم رب هد همر o هک یز او س هقالع د داوا یزتم ندسشودعسر دز دل دراطع هکر دهن انعم خرس

 هدنرو ندر ند خود یس امندند:تف د غر د فرو دهنداحماننان لوا عضو ةعضا و ماضتقالا بسح هدننزو نوجد

 عیردو فردحردفس 6 لک هدننزوربم راک رده دیر کد هروسکمیاو فا با زد هنس انعم قلا تلعلارمغتم

 بلاطم لیان با اعوروصتمو فقط هدننزوزورپ ده اوه یابزورمهر لکه نکات هل ود و عالو لر هورد هنسانخم
 ردلسدرارهش ی هلیسر اف فاکر سک درک ورف ردیعما ثلا مو ندي سدر سم هسچ تکل تسور د رلانعم

 زواک هنسانعم رهشدرگو رادنساشس هاش ز زورف یدج ناورشوزدر مش فورعم هدنارب اهکحز دهنسانعمرپشزوربفو

 ر روتلوا زببعتهزوربر دفو رعد ره و ناز ماسه هاوح هروریف ردهتسانعمی یکم دراکو نسج لمع نینروریف

 رولواهب اک ند قب رطناکساسوردبجنا ات !لورضفک جاترورف ردرنقهدنناریا هرضان توق كبار ذا |حامص

 ارولوا هک نن اسا او ردداو ادرک توک تشط هزورف ردها ندن اما فتسهزور فور د هزور ؤو تخت هزوزمف

 رذذراعتم هلا شعملا ت تاش نما ن ند رونلوا قالطا دانا و ک نانلوا ربسعذر کی دن ندهملاجت «کدلفروصو

 قلوا تمعن نو ردهنسانعمندی هارخو قفلاصهددنز رو ندمصب ید مک ندا نهی حک هرو رو

 هاتسدنهرون دهنشوفسواطهدشنزواسع اسم رده اعم لب دا: -باژ فرض و زنطو كب !فبأنوشوسفاو

 ردبچما صقحرد و رشزل.ف دارید شوق لک سوفال اویشوق یردد کت راکت ررروتک «د:ررابدو ردصوصخ

 ۱ هنسلعنافرب ریو هاش هلهافیرع یدیناوآ هیچ ستل او لغلوا لیف لناعر دهزاصع ن مپ ردیدنهنالوحضضخو
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 راو زاك |فرقع هدرب یددلوارد ش٤ فؤرعم رار د قدنف هلا اره دیک الاد مض قد نفرد هنسانعم قاشط هدو

 ندر یدتهرولواهب کن دن كيوب ورارېد دهتدشفهدیسرًافردس رعم قد ردعفاد ومرات یروض هلا فدسو

 هدنکر ترو د هغمراق رخ توصواماقم ترواهرزوا لوصا هنس ازا یراق مرب هس هنابس كلا غاص نومو لیلا لوص

 ردها ندکمرف هیوا TERES یدک اف کی سقدنف رد باک ندنبمز بر ناصسیدرف ر ولو ابعتکسق
 بس

 نادانت و فو و ولهد راتفرو راتتکوردهنس انعم ىم Er عهدنزوندوبر ند ودف ردنضام ندندومو د وند

 هواو ناس ی خد نوآ ردهنسانعمقازتفاو قلدرآ هدنزوروصح روتهردلوعفممسا ندندونف هدو هدونف ردهنسانعم

 هماکس |هدنزو هداک هداوخردهدنرک دهحوتعمیافلوا بان رداتنمیغلرب زولواه دباب یک اکر دهد نچ راف لصتم ۱

 او دار کاو < یرلکدندزاس دك راک ر تلر ولو یی هدس رعهماکدآ د او رو درب یروخ قدی لوا هی ام

 لوک لزد هو هب وب لزق هکر دسانور مس اهلا هشقحواوتف هوخ هود یدڈلوارک د زد ةف ندرورف نب دروب نيذدروذ یدنلوانانن

 نام .هدنروو وذ ود ردهدنرک د هدوء ی اقا تات رردنا لامعتسارلبح هت ول ردکوک یراکدب دکوکرابح هر وو ِ

 رولوا هدنرادقمعاردرب ياسو هبیسهحد»نرز یک و هنقرو سفرک روك تاب اس روش د هکوکنان اوا منعت لنس

 لواهروک هشناس كن رابح اصف اجلس برم مو سر لا ع تل ہد رو ںوح بوک ردرومهدراردا یضیح مدو لوا

 شالظو نوحو ررروذواهر کصدکدادا نوسفاوهبقر نوا يفد نع تداصا هس رروا هن کر كرون ا

 قیساضیزکناهج كنه رفروناواربپعتلروفواهدیکرت رت نوا نوسةبج نددفرطرب رول روفواخدهزوک شک
 هلن و خذو ءا رسک نوف رو دهد هسةننالد روفوا نوحایاعسا شت اویدابآ سر هل اةانمیات هدهباعم یکداوب

 رک ذ قلطمرولوا یربنو لجو فاتسدو یر روند قبح هدب رعردنابت نانلواربعتزود را کردم :رعمهندوز
 یزو رابوص هدنکرتو ءالاقبحو حاسعلا قحهنسب رهنو عیشمار طکشم هنس هانحردیعون ق هر وا اکو

 ردکلس ایرادروف ندنفر شر اوج چرا دو دود رلرد یس هنا ناتو

 هدناتسدنهح ونکوردرعسا ی هاشدانحونکهد ءزورومروهیدناوارک د هکر ردهنسانعمهدا اودهدوهررب د شرا هنا اقم

 نانناروفردس رعم حو نقر دچا ی هر هشحودک هدننزو نارو نارورو دهدهکنر نالوا مع اےک ید نهر دور دہ الور

 نوالوا هدانرو ناکحر روم ناکدروف ودر و دیدنایروخردرل هنسک بو شم هن الو جو د دکر ر دس اتم ن اخ بوق

 نشحرانو لما ودیا هداز ځد یی هفرتسم هجا . رزوانوک ش < شب نالوایرشااهامانآنایسراف هکردیمسانوک

 هدننزویتس و نیدر تانا ییا روف هل.نام 2 ی نادرون ناددروفردسرغمناح در وذرلر دنا افصو قود ودود عو

 یدنآیسهحوزر کم ارې کرد جودت یاررتخد مان هدنزو چوک روغ رد ندیژیم انعم نیدروذ ننلوارکذ ہد هح وهم

 رک هکر داش ذاب ونکروقوردروفتا ندودالواهدنزوناروح :> ناو ردندآ ارمتربهددسزنانو سولدنروف

 اردکو کی یاود فورعم دلج-او هکرداح ردرهاع عما هدنزونوذو نوروب نوارود رونلو اقالطاهد هنقاش ح ونکویدنلو

 ندنفرط هرسط دزعاهد:رورو زود یاد شیما دلت رقلادوع هدس رع ردنکو کی یورن اور ط قم

 رو د هده داشخ ندناروهظهدنلالخ عاج و ردهنسانعم هدلغوولغو موعهوروٌ دهن ەر ادوار طازادامارتاد

 نازوی هوم اف يار نآزوخ وه انعي لاله تاون طو لو مۈ اف خخ هد - رعوردهننانعد خوراوكامرک کو

 نیش خف ج توف زور د هنس هر ادرادامارت اد ند ددر طهر فط لزعاهدنزوم زوک روف ردهنسانعم میظعدارف هنر

 لوک أ امریغ لر اتتمهدننزو هندوب هنشوف رده رفربهدنبرق ت 5 تارههدناسارخ هکرذم رعمتنشوب لعحو نون نو کسو

 هدس رعرا زاس ,ندنوایرادهکروت د هر هزوب لمس اف فاک ناکوفرلرب دراتسمهحولدر ةد هدرلرب نفعتمو ان ریون

 هدرو دال و .دالوت ود روم درو هد رعرد,ل یرلکدب دیدهلقد لقد ر 2 هکر رد یا یلدابهدنزول و لو اود روس دعاة

 ةدنزونودروفنوملوهردیجم نانو مکه ناو یلو یار م ق: دک کیک اثلرومددکو درفدآ خو
 رفت با هدعخ فول هدهسط تاد وعما اتا ا رارروتک ندنذر ط خاش هکر ددا تارن یاودهدینانو

 اده هنعو لیخ رولوایسناتسیو چ رانا ابی راک دید جاص ع یھ هدرک رتو ی ورث ع هدراراددوب الاح کز یا

 ۵ وقاد دش موا هود هوف ردهنسانعم هطنحو یادعبهدننر رو موم موف درر د رب که دعح ها اتتسدو رخص

 كتوراب o نانلوارببعتهلحرهکهردهروشاماهز دیک «لهوف رلرید خیس اف ءابطارد هو لر 9 یرم نیاتش

 ی ی هدناب کیا هکر دهد نمر ءاف لصتمهاهناش یحزکسنوا راردوغوصوص هلکت ] |هدناتسدنهر دممطع از

 هدفدرتوا هدر ا ی دندن کرو .دهنج اغا ید رم هدننزودم هد رد هدنرک دهحوتغمی افلوابانر راشم

 هدنکنر یسلطا i روس ده هسک نالوارحاعو ایعاهدملکتهدس رعژ راردورول توورود ها ۱

 حساب
 ردماطرب ۷
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 لوک لوا هدزو يشر شاف ردعاندل اعفاو لاو دارد هنسانعملصاعو لمهموثعهدنزرهدالو ا

 یاف ثلاث باب ردهنسانعمدیلفح ورشم هدهحوتفم دیلع راردنا شقنتم ناولانوجگا راق وجا هکرونب د هغدرپ
 یدنهرفولت ضعبلادنعوروت دهد هنکوکورارب د یک رفول هطاغ هکردرفول مسساهدننزو لک لفرد هدنرک هد دمو ج2

 کڅ وشو رپ ندنعو نما لوغو لفالاحوردول یزاکدی دهیعاقروس د یدنهارفوانالصاهدس زعردنکوک

 )قو یرکسع نوغزو وكلا مزهنمو قدرو یره ء هاف خو رار د لف هدهنیاشحا كنج اغااواورونب د

 یمنقتانو توى انرومخیالصااک | کرو د هرب لواه دد ا هدارننکو ردهب انعم هنخرو لدکنالواهدنزغا

 نالوا هنع ثدمهدنزوناوحنالد ردهتسانعمهدالفموخیح هدالف هدالو یدنلوارک ندکردهنسا رم من الق هی الف هب الف هلک

 رر د ناممونالذراردبا لامعتسا افدارتمابرنک ان < نکل ېک نامې ردصاخ متسا هدمولعم رغ نشو لوهح صاخ#

 هدهح وه دنخلد ردها ن دكا: ۱ شا ذکونفال یالعرا ناله ررذنا رعت ناتسف نالفو زکتریف نالو ةد کرت

 ردكم ارا اردو ربصیو برط ضم دامه هک كکودریب هشت آ ندنک_ا شش ۱ ردلملع رد هنسانعم دنغلف خ ورشم

 بودنا نوسفا قلعتمهربضس هرزوا یر هندربن عرب ةدکدلیا Ez قو شعم مازع لها ضعب هکر دول يشم

 هک هنا روډ نع ق شاع بولوارارقسورت اف یخ د قو شهم هق داوارت اتم ,هدشت ار هنادلواروغارب هشت ارربرزب
 ردفورعم هل عږشمارطکتممابطالا نیر دز رابعاط کردیهوک هندو لو نوم لفل زلوا بار طضا تاباغر

 یت دروم لفاف هل ار هنری نوارارید ضا يۉماك یراهنطكنرف :رفرولوا ضامس واک دنس هر ذس هرب بدید هرارا بدول یسولا
 فقس هلا همه یاز خذو مال ےض هزولف روس ددنکوک لدحر اچ ونغم فا 2یا هب واتلف ردشلوار ظذدمسر
 هدنععل سادنادرو ده رگ لنح اغادوعءل فو فاتت یارنووکسو مال خذ لةیلفرونم دە راک د یراکد تز واهب هنا

 || هدنابجواهکردهدنعهرءاق لصتم هنو ناس یا نوآردهناد نان اار بختی ولم نوکر یدن هو هکر دیج-اهاوخخان

 يزواتیارکرییفسا كيرتهادور هدننزوانع ا ۳1 ردهدنرک دهحوتفم ياف لا تاب ردلتم یی فو تغلروةط یک

 ردیدآ عضومرب هددنفرع-هدننزو زوماوت لا مهم یار زورانف روس د تلعثلا نع مراد رعرداب نانلواربعت

 نکربو رو دقوتفمهدمس رعونشط هند راک رت هکروس دهمدآ قبراب یفیساقهدنزوخر می ت رووا یس دابر یب

 ندو كږرکو عسا هد نزوات اخف هنلوا ۍررضالضا هکروش دهنالس لواهلنو و حةز ردهنسانعم حبو تشزو
 فریورافو روش د هرب رعشق هد رعرولوا شراع هندن ةچذقاندزلک < هچسا هکردتلاح قمرادق راتو نویشوک
 هلو انیلاقویربا لوح ر تلادکرون دهم هسک الو دز رس رس رصف رون در هدس رعراغا:ندکوکر دهتسانعم
 هددس رع ر دتا نانلوارممعتقاربب شدو ی اعادیآ کر دیفدا مو هدننزو تشک ت تشکنهفرد هنس انعمرعق هر

 رومد ش ه لسا یغب زددعمآ یعونصم نهآ مد هدرو شوکدرز شونصفراربد قاروا هبسجودو علاصاسجوذ

 یا راب دام یک |J یقولرومد کر ردوب یعنص ید طراری دق ور روم د هدام کرت وادی دنا سخت هد روغ کرج

 ردي وقم هد اع رل هديا حط هليعا مادانو قضترارکتهدعد زا هدورقبور اس ۵ هرکصت دد درو طردق نوک تزدهر ا

 هګړقا ندز لک یمهمرتداج تلاحو رد هنسانعم ك ملکج بوبشوک ندیو كركر لافساهدننزو ندیشرندیعف
 دور محو رکم هد هدنرودت دتف رو دیطعو هرب رعشقهدمن رع رولواثداحهرت افو زوج هلیسهدابزو رولو صراع

 نو ن نکن سوت و ی رانعملاحو كيو هنو ردهتسانعم یهاوو یذکو رسلضاو رد هتسانعمهسسدو
 هنحاعا دیآهدننزو نورب امزا هل افواظ نولفاطنةرریذآ زهشربهدنننالودایآ رتساهدناربا هلک اسنسوارو ارو لادخثو

 قالطا هنسز دراضم رارامب لروکندنسنرد رددورعم روس دهرولاح یراکددقاصرق هدشنزو تلخ ل تكنف رود

 یرتفرسرخو ردزغروق هاسنانلوا رممعت لواس کرد نان موزوردراج ندباخسودرانندرو جیا های

 بوکس یرفو هدنرلکدلبا .دام قان رازونالوق یس هل وةمرارطو رابع هدر اک د هر هنس نانلو اربیعت

 لاح قضوتک الذل سر اف فاکو نون وکسو روس وس لالا راردنایغاشا یشانهدنراتدلوا كحردس وسو

 شعادلادردهنسانعمر رغنو عادل ا هلنوت خفونف ر روس دیدهنزوراف لهحواوردهنتسانعمیاماسیلوف اشربو

 راتفکورد هنسانعمیداو ارورغمو هند ر ویدا دل ارد یض ام ندندونف هدننزودونغ ذونف رولکهنسانعهرورفمو

 یدنلوا راو لخابا جار یدو ن دوف زواک هنسانعم یرازو هلابو روس د هده هنسک ن دنا فولو قا هدراتفرو

 نداوه قوعوص اراق رونلوا بعتیفد کرد هنسانعم همد هدنرواص حق ردهدنرک درو نکمیاففات باب

 | ندرلهبنو ندعاط ا . دهساطق یارآونلوآ هللادزم کو نوننوکش هر دن زدندآ ارعاشرب هدنزودنردنهردزآبع

 قوتفمو ردیدآ رس هدراکز لعحو نون و کس خف ردهدنر دهموعصمیافثلات باب ارونلراوب هبغاشایب کم ی
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 لاکف رولکهنسانعمرطالناح ورحو هدرز اوردهنسانعمرمکن مزو مرتوکو رونلواربعتوادجور غا هد کرت رولوا
 هماکفرلحم رد هنسانعم هناکف موسیمةدنلد ذهحوتفم هناکد یدنلوارک ذکر د هنس انعم راک هلدسزاف فاک
 < وزرو ان حدر نب رسهدنکه رؤلوا هناکن دهدنمرشو لیخو ندبقا مع هل رعفاکر دید کیر دنت ید

 دکردهدنعسر اغ لضتم همالنا یش! نوا ارو د هدهمدآ نارتوا هرزوا تنه ولو رونلوارتسعت قمروت د شادعاب

 کرذ هنماتعم زا هدننزوتان الف ر دد درک ده وکم یاق لوا باب ردا ید اکو تغل ید یللاهدنابحوا

 نابص هدنزو تزالد نخالف ردهتسانعم نخالّو درد شام تشدوموواهدن :رضورا ر3 یخ مناتو ات

 و5 راھ لمهمو لصاح وثمع هدنزوداسف دال رروئللوق رانآیوجردتلآ ۱ | فورعم هکردةنساانعم

 زدیداتسا كنازذع یسهقوشعم كاقماو زدکععرب هلن نم روا ردنشفحم نوطالف نطالف ردهتساتعمذالذ
 اک وترا لوا ا دنا راهم مالسلاهیلع یسنعردهکس !اغروپشم ر دنت نوطالفا توطالف
 هم“ و کندو ناربح هدنزوهواک هوالخ هوالق یدنلوارک ذدکردهنسانغمن > الف لسراف فاك ك نمالف یدلباذخ|ندن آ

 له هدر رعو اربد لغ ھال - رع یکم جزو همروشود لکو کن رفرو دهنغان وقلما نوکس ۾ ت ردهنسانعم

 ۱ هلن اه چم یاخو مالتف کر د هتسانعم لف هدشزو ناش م ملقزولوا ن2 وطن ۈتشوك وشم اغ هلن ا دام کر دتا عزب

 کین = حالح هلن ااخ نوکس و مال تلف لی هقناهتت وا ی کند وع هل هال نوکشوردهنشاتعماترا اوزاغآ

 نخالفونامص هدسزوناشح دن سو روند هدهنسهخد یس ا5 اتم لو دہاکوردہغخ وطحالح

 ذیلکو لو روناوار ف اتد هکروت .دهنس هلاحروک ی سوچ ها هحونفم ممواخ نوکسو مال خف همنلق زده ازعم

 دمال فرد ةةوط یراةدروا هش ر رک نوح ق ا |قوع هکر د هنسانعم ناحالح تشم هتسهورواک هنسانعم کن رفز

 ۱ هدف ردتعلید هدننرو ندمهفن ردهتسانعمقُء قوعهدنزوندیشکرس ندسمتلق ند نلف رد یضامندندمنلف

 هدرکرتردرکدرکح قوع وچ هکر دهنده هدنژودومرف دود دوال ردهتسانعمحولحخ نطخقوع شابیت اردو عقممسا

 اموعردل اوعفم شا ہد دولفردهسانعم را لدرکح ندقوع رولوآیضام ندندوالفو روئلوارمنعت تیکح
 ندندیشاف دریل روش دهغوع شح درب[ کدرکع ورک والاب ندس بورمکو ندشغو لغو شغلتربآ

 یلحالح نو آق وعو قلی درک ندو هدنزوندیمهف ندی زو لوا = ص  ردصمولع اف مهاوردیضام

 هد رع هلاذماماومالووکس ذل ذلف رون دهدهغوع شفاجالحو شات انو رلانعم

 هم یازوارن اوکسو :مال مت زرلو زراف ررر دهد هنس هرات كنس . ركح هودو یزکح -هوداابامسکوردهنسانعم غطقو لجسک
 رہہعت ندربندروخ افرظ ردماعط یرلکدرنو کنون اب رخ لک الا ده هدتف ایضز و هد هیلوزپ هکر د هنس اتعم هلژ هلا

 هغ کرذ ینبخر راوندهدنزو دنزرف هلا هېه نبع تخلف ردهنسانعمروب نمزراف بار نوکسو مال حف زرار ار یا

 او درز لا رطح هدرکدو رردنانومآ عنمندلوخدهیورجماودکلنکیدنانلوازاوتسا هن لر اوید

 هدنزو طالرقس قرار شد درو ها اغونراط ضعي شور ارد دالا قد رغ „ع هلوا مظنعر طح ندا

 رون د هدهغرهوط نالوا ریبعتهقلف هل رو ردهنسانعم ناس اول وک + هدننزوكلد تلد رد نسا ور هاشداب رب

 ردق تلالحو هنرولع ندرک هزادناكلف را رکوذنرک هشرلقانا ن رو عا ندا فراق وح بتکم ةصاخؤ ی راد ایف
 ینعنرادهدرب ك ,تالفروشلوادارب اهدعقومكاح هبدرپ اج هيدر وق تمايق لس هغیص عراضمدرادرب هدرب ,تلقردهیاک دون ناشو

 | ناسا و بلا تلفو تناوشلاكلف تکوکمكلف دراز متوریسلا عرس راستلا ردد رج ش راک اطا تلخ

 لا یلضفارولو ایمر ق هدم اغ زدم رب :یبکل در کرد هننانعم هخافا هل مال خف دم هاف رون د یسک دغی مش عرش
 یک نکلران در درغونرغص كز اکر اضعب نورا ر دیالامعتسا هدنانر طعر دیاروھظ یسهحناریک ا!اهدکد روس
 كاتم زو نارتو ق یک كاششەگك دنسب یم راش مر دهد هان شعب خدهدرارابدونورواک ند دنه کردو
 دد دت هلذر دهنساتعم كا | عجوبسکو قغ ازد هدانزونددنسد :تدیعلف رارد ( ید یکسمزغاویمحت هم یعاربد

 زىت بولس وقكاحورار دانلهدس رع)راس ندندنلیا و الوو شن یک هکر جی اچ وخ اردتغل هدیل فو

 رد قراخ بولاح ندد نوک د لوک فیر کید خم اعم تسامروکو و رود هدهدروعول نالوادةعنم

 كعرودویخاح هررب هنتر هلفنعو روزو قلوا تاقلادسافو لددن ندسلفرذیضأم ندندملخ هدنززدبلب "دیلق "دیلخ

 يباو رار دارەت قصا هد نس رار یکبار دیس هز زوق كسا کرد هم انعمیلس هدنزوینلخ قیلفردهن رلاتمنییزاو
 یا فا ناب بان یدنازارگة کردهقس انعمدالفهویلفو ویلق وملق ردیا مبعیدروق لکوکو لجو هکر 7ب د ەدە دروق

 را یلاعتدلا ءاشنا روتلوآرکذ هدشهدام ردا اولح ع ونرب هکردهدیم مس هبا ةانشم یا ف هنالت هنالخ ردهدب E r روس

 هدالح



 ر ا

 ا دوو وی

 ست سس
 هنر وجوه

 هب هست شالوا ثداح یک هد رعورون دهد هر شمالوب نااکو ردفورعمربطخنادرو دنکعا ازش ەر امهدنزوربطج 1
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 هحوتفم یان قرا سابق ىل تزدهداب کی هکر دهدنجم اف لش هام هم یا رب نوارد هن زلانعم

 | تدنودلاسطاار طفر دینانو "نویلامآرطفزوسد درذبهدس رعر د هنسانعم ےک هدمنانو هد زوار مع ارطف ردهدیرک ذ

 یمج ورکی بیک یا ردهربس ای راک دلما روت ۷ درک یا عید سفزکن رو ءااسو مکارطف نایک

 هدول نسو دغم و شاو زد هزم IG کند سود جم هکر درعم ۱ یهوکو سفرک نوسلاسارطف ضعبلادنعورولوالءذ

 هزبسولادتنا کردو یک رار دز ون دعم هلف رشت ید ا سون دءملصا ییکوزون دعم نوک راز لاو وف

 فودتمس رکن ودناتبسن+ رش لوا لغو ر درهش یراک د ید هبلق الاحلوق یلع هک هدرهشمان اینود ةم ن دنر اد مور

 ریظردبعو نایلوالوک أ املراتغد نونلاسار طو هدناوررو رلد دید سود دعم بو درا فو رک ماوعهدءدراد لند

 ردس رع هدنعوج الرا نعم وورد هنسانعم ق اصدس هلتمرم یاو روم .دهدب هنسفنالک هنادیمبوشتب زتو

 راتنمهحولد هدیکرت ردنها كنلوک ًامرمغ ندعو راسم هاناطنوکس ر یظوردهدنرک د هدوعتم یاف قا باب

 ةدامقمسرمغ ن میلهنسارزی و ىع ارت هدر عفت خو رداع بلاس یلیلقو لتا یو5 ر دیرتد كدعاواردب راک دید

 رکردهدنتراف لصتمهب هچ نع ا دھن ا ا یو شتاب او هودو للداداحتا
 ۱ لع 4 راهاشداب ن نيج هدننزوروخ روفنق ردءدنرکد هد ونهم یافلوا باب ندلشم یل یدا نوا هدنابحوا

 ردهدنرک دهموضمیاقتلات باب ر رد هنسانعمدنعف موده در نک دار کیا با ردک دلت رش

 نادر دو دح کردم هاشداب زب هو ويک او یک ناتسدنهیارو ناک ناو ناریاهاش ردضوضَْع

 حول نی ثف بناکشاوردندنلسن ناکایدلنا یتله اشداهنسکءاش تلای ږیارار دبا تعاطااک نو لیلدهنبخ ات

 ردز وه روشنغف ی هد رکو وها ىد تیم او قمار ےد هدنرودزپ. دنفو دنغ» ردندنلسنمالسلا هيلع ا

 ۲۱ یرحاداتسا رک ا دنادرک اشو زدهنساتعم را و مرکواطعهدنزو زاسمد ناتق یا. زایغف

 1 یزابغق زد هش انعم ترا شیو هدژ مورو نوار عت كل تد رش هدر ج الطصار دش خم نالو ربو هرادرک اش هرکهندکرو
 نالیریوهرادرک اد کوب رد هنسانعمهنادرکاشا زاحو رونلوارببعت یایتشومهدیکرت ردهنسانعم یاکد هوا مهدژم

 یو عقوهدیلد قاطموروس دهدمهزادو تو کو جو زدهنسانعم مصو تب هدننغل هدننخل ربلاءاروامو هناعرفهدنزوخم

 سفللا خورد هتسانعمنادانوقج ا هلاک لا رولوا هل اکندران اوج ادنتسموریرب ورواژاقالط | هتسود نالوا

 رد بارم هو هنا د| م کز با ناص هدنزوناعساک ناتسفف رولت د هر هسک فلخ ابو هدا ما ارو

 هب ک ندراناو > بوم رر وهل تش بح قلوا امو نسحرپ ر, کراوج لح رونلوا قالطاهد هنصاخ مرح کراهاشدان

 ۱ ناش او ی هارع <2 ی کوه آ هکر دفدا رم دنغفنانلوارک .دنعف زونلواقالطاهس . رل ەجوز نیطالس لسع مضوزراوا

 هد نیاید شر هدنولذا نج هلا چم نیش مضو نو نوکسو نیغ خف روشنغف ردهنسانعتلطاواتربو ۱

 ۱ تارشعا هو ندونک عاقف OF FIT ئاغ فا بارد ر ءهدانعم ییاو ندهنسانعم طارصوردوب

 ندکمرولوک و رع 1و ندکنقوج کرد هرا نالوا هدنس هدراتادا او: ابراج هل نر اف فاک راکفردهدنرک دذ ۳

 هدنزوهراسخر هراوغف رولوامد رش لوا یو چ هسواراورک صو ج صر دز رههدنسهک لوا نیجورولوا حبضو لمج

 ردب وا ص.صختو لقن سا یاس GES Aas ae E غفر دیک م ندمراو هبا غف

 هلوانک انو تماصی ک تب ندزلالمو توا طارفادوخ ابو ندنربتوغامدلاک هکر لب داب !قالطا هصصلوا

 TG هو تهیه لو با ردلیّسم ید اکوتغلیا هد یوا کردن التم سمت یا

 شعبلادنعو ردعفات هنشع اقستسا اراد ی دیک و دعا تحهنم روس دهنحاعا دن آهلف اف ن وکی دتا

 ۱ یر دید یی- امار تلخ رولوارو ذم ی ر خر کرو .دهنراتنمنالموط لف ات تخ مقرون وهن رو نم تام دف

 لامعتشا هدکع .اتاهابمور غو كلب |فاذکوفالو كغغ وکوا بنک تلادعد ردهنسانعمقجا ندوشکوردشاط

 نایلشلمسراف فاک ناکعةفروو هک ندکی درانق یشتور رک کوز دیا حدقو فا ذکو فال دی شک عاق یدناوا
 فک ناسیعد ردنوآ ردهنساذعم ندوشک عاق ندوشک قف ردهباک ندفاذکو فالو تاهاممو رغنهدنزو

 ةناکفردهدنزک د هحوتفمیاف لوا بابر دلم یب اکو تعلی دنه دبات ید کرد هد نیر ءاف لصتمهب یسر افر ی رع

 دک و اب هد رع هلوادلوعم هقلمنا صفا دوخ ابو هد نه ندر دام نطد هکر وند هندن جو هګ لوا هدننزو هنامز

 کر Ce AI شکدودو را2 اهب م یازو فاکن اوکسز €K ردر اج ەدىل رع فاكر ونلوا ار« عت دوشو دو لو شود

 ۱ هر روسکم یاهینا باب ردتغل هدرلفاک فر ونو ار عت كلوت ون ردعضوم قد هةبح نؤس دراو د نورفوقاحوا

۱ 
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 ردرالوت ی راک رک ا راوط کرد هنیاتعم راتفاهدنزووانهم راه رددآ چا هدنسکیاوا سراب هدتزو ۱
 دصفولثمی هاووزسلصا هدننزوهبامز ناشف رد ةن راانعم هی اکو مصقول شمو ین اطوکیلپ هد زو نابزب ناتسا ناتو

 ردههثسانعم تدبلامو عروس قواد زو ندءاسر ندر ادر انج اوز رب نام اکو

 ادا نوسفاو هیقرولاب وس لمو هصقو رونلواربعت نیتساو هکجر د هنس انعم كع | عجطمو مارو قعلرغوطو
 یاب رب سو مارو ی دنانوسفاردلع اما ندندناسف یاس فر دلو عم ماند ندیناسةدیناسقرد هن رانعم

 راکه ترو ناو زسفاردلعاف جم باند ند یتا بف هدناسو وخر تر دل معتم هډ هس انعم ند او زده اتعم

 داوسقلطموردیدآ روغن هدد هک و ارضمورد هشساتعمةدربا رب ارم هدننخ) یور هدننزوطاطسا طاطسفرد هنسانعم |

 هغو :هدانزو هسونسو هل اف هسعسه رددراو لعضو یثنح رود نم تخل هدلوقرو زدهنسانعم حمایت رو مع
 رکردانوطترذ مس | هددنابول هدبزو نولشعبه) رنات یاب نزالنیف زور د هصفضق هدر .زعردیدا نابنیزاکد ید

 ردنکو قاره رعو یدنلو ارک هکر دف نانسف هدنزونج ن FES PENT ناتلوا زبصتقیر قرا ةد رت

 شوقویسروسراو طزدهنسانعم همرو یروسقلطمهد نزول نو هل يفر وشلوارببعت هی خو نالت هکرونن ذهن رومد
 یافیات باب رونبد هنحاعاامرح قفواوهزات ےل ےسف ەد با رعو رد هنساتعم نّصغو لادو نیکی سیقلنآ تاو یس هبزونم

 رخ ین اواتفبق ءونلخلوا ږد یزو شم ندر شفر دوضام لعف ند ندر نن لس درنسف زد هدنرکد هرو سکس
 : سوسف رد هنسانعم نسف نانلوارک ذ مډ هجو تيب رون N نسف ردهنسانعم هشعزو هزرلو هقرتدرلددس خف

 تاالضو قلزسلوو هنسانعد عنز دو تخ رولوا ,فتأت بلک رد هنانعمتفارظو هظاروخو لزه هلو هو آو
 ندیم ا یرهشلهاشدانمان سونایقدنالواهدننامز تهك اکاو راک رلاذعمحاضرمغو جوو
 یتزساوورواک سان چ ك | هقیطاژ عالو یار صهمو ندهن انعم كايا! تبار ر ب ردوفرحب هدننزوندږهوکت

 هد روند رک“ ند :ندربسهر دین املعف ند ندرمسفدرمن مورد «دب دءدیرف د دیموعصم ی اف تلا بایزد هتشانعملش .!تاالضو ۱

 شموغوصو شموشواو ردمنماذعم دمضهو شکوط رداوعفم" ےسا هدف ردهتسانعم قلوا دهکمو قکوط
 دبصقلطم ییعدردهنسانعم یراکشوردهب نر رفانمنوسلوا ییلوصباقلرکو ییا دوصاضعا آر ولکه تلات

 هد رع هبمروغوطالصا هکر وت دەب یراق لوا ناتسدهدرننفنوساواروناترت استزرکو نو اوا لش "هود رکردیرولاخ

 ۱ اک هناسهزر هو هواب لوا ناسهدرسف رسو زوم اواقالطا هدر یراق هحودورونلو ارتب ترینو هدنکرتو رب مقع 1

 ۱ اوسو ته هریو محد وب لوا وازب اتو صنت طق دکرد ةنسک,ینحاص یساتبلق لد هدر لدهدمی» و لواء نود راد

 نوسفاهد زو نوذح نوسف زدماعط ع ور, صوصخ ةر اد نالیکه دزو ن دوز نحوسفز ده کند هتننک

 لحوناوح هیقررکدوس فرو ناو قالطا هد هر هل يخ هل غلو نږ عاونهلیج رازی دنوسو هخاعقرد میقز هکر ذهن او

 یاقلرا بابر داش یغل نوا هدا حوا هک رد هدنر ءا لصتهب ەچ نش ناہن نوا نولواهس رلاذعم زاکمو

 هادا۳ روس د هجرتنالواهننلاتآ ؟ردهنسانعمینعاطو ناشیزپ ۱ SRG شفردهدنرکد هحوتعم

 2 عصر نور اھ ان تش اراک و دهن واد زل دو قدراص ۽ زولوای وحاله شاه هج شمر ولو ا هشت

 كنانآ و یج مو < زولواهباکندنننادصنالوارهاطهدکدلوکوسوا بوابحآ یرادراولشو مات ه ررد:هراص

 یمقص ردر د صم مش داندندنراشف هدننزور اطقر افرا دهنس هرودوهروح كن زغ ۱ ے٣ا [فصاخو ین ەر یززغا

 رد هنسانعمندرمشفو مقص ندراشه ندراشف رولوا مخ م لعاف سا هل تهج یبکر فصوورد هت ر لانعن لک بو قجیاتصو

 فک اشک ۶ شفآشف ردهباکحس ندننادضقرانالسا فرد شافاتفرد هنس انعم قمر وابو ك ءرو دو یاو

 E RR لاذهدهجنرب تفاوت هدنزوناشک ناف ردهنسانعمشافاشف هدرو

 ]| یراقدرود خاینئتسا نوت مک یدیشغلو ارک ذی دهدنسه3 اه ناشح نکلا ید اف هانتشا ةد کم هل ٌوادهاش نیو

 كنج هدناسر دف اموحبروم هک دردرزکه بهم یاز نانو ار لوا یر دراو ؛تماعتسیندهدنسیکی لا هست

 وكم ىا تان ر نامایدادنودرکهجورب وچ نارکن اشف هدفرک ةس كىچ رروم ,مظراما که هتنردندجالآ
 رعت یکن رواو مع آی ها مھ نیع عاف عاد زد ەش انە مزا شف نانلوارکذءدمحب وتة ەد دز وزان راش راسعردهدن درده دنر د د

 ۱ نشرشافوا ارش لری ددوسالاتمرک هد رعکر ده ا ەرە ەدلوخز ى رو دءاضممل'ة همر هدم ےب رعرد جاتا نالوا

 لعاف ماا نولو رسویجیاصن دن و ر درد ضم عسا ند ناب اتفهدشزوناشن ناش ناسعیدرل وانام هدنرهدام

 رواک هنسانهم ق یر وة قلط مورو د هدهنغرب ,وقویسلبتا ش شفهدنز :دهموجهم,یاف ثلا باب ر ور العفو
 RAR دینلتع سو یمرعحاوه ندمول وط یاب هلا FETE بند هل د
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 هدننزوروشرب روقرف ردفدا یمهدآ وا ئان هما ش : 5 ناار رد هسرد هنلواق EFFET اوو هیمارب هشدا
 كتکرارداننقیشدهعفدرپ هخاوا ظرلغ ین وصوررزو ی نمک یظلغ)رافصنو دادنشیدروف روغول ۳ لک
 زوم د : هنفارطازادامار دال 4 دلو نول نوک سو ءاز عض جر جرف رر د ین دش هک ر قو تور قهر دون یراکد شد

 نشمضرفا له مض نیمه رھ ر اردیا غطق نوجا نو قب ځادن بسانمندنرب هکروند هغادن , ےظع لواو
 بضلا رج ن شو ار ل قر تاشو زرد هدنک یو کنان شرف لها ماهر دور دوش یو کتاب کر ذهن اشعم

 افت ق هنسک«یو ان راز ۋوھک د ۇر طقم ندماشە درازا د والاسر ونلواربعت ىز وبران لغنرقو قوا نانسهدیک رو

 ردهنسانعمرهوحبهدنزورتزفایاه هور زهورف زوم دهد هننهرود ندنف زطهمسط دزغاو روس دسولاکه د رع

 یز کسر واکه نسأنعمالیتساو هملغور دهنیناتعم نیکرس و خقوراد وداد هنااهنوکسوازرمسک هز ردةنساتعم

 و هر رو درج تم  هردرف زد هتساتعم ثول وراد مولال ولرمک لس اف فاک ناک ارد دو رک دارد هنااا :

 هدرع ی YEE E اینک اکیا کر رک ٍ | و ا ر دزد رود تا ۱

 ولساو وارمک اعاد هلا هصدصق ءاه  هدو رددنشناتعهز رو تواسقو هصعف تاالمهدنزو مر مرد هنسناشم 3

 نیاوذناناوارمبعترمک هدننزوترا ءزع+لمنواف یار رب ره روشن د هد هرب اکو رود دور هنسک نالواتوادزژادنعو 3

 هزوسکم یاف قات بابردیذآمنکنرب لصالا یم ع هدشزو نو دیرخاا رفابا همعمنغو هلو هع یا نو ر وزدنا ٹا ) ۱

 1 رد هنر انعم قلوا اه دره ژر و یاو ضو نا هدرمّر و قمر دلوضن د لوز ذر دلع اف مس اندندنلوژ زذ ەدنلورەزدەدنرك د

 رولمور دمو ن دېت و نکرب هل اهروهظواز رنک ەرە داانا وا شروم شتر ناف اطوناشد روا

 | تبغ مخرب د فزعه د رع ردهنسانعمتسا لاب یسلب تآ زد ردهدنرک د هموم یاف تان تاب ردهتسانعم ||
 1 قموفو لسزو نورد هنسانعمار غز تغ لو هو مرد ندنلوفردلعاف مس ند دیو رد ەد ناول ۱

 5 رار apt nl ا نات زدلچشم ییاکو تغلیدن برگ دابا کرد هد 2ز ءاق لضم ۲

 ردهنسانعم رص هتمو یه ص هر نزوهدنشورخ هدو زور دف نی هفطن تآو تاو عقانهرسناول رر دنا نت ی وضیدنه

 هدنزو هدو دک دوره رد هتادفبم شاؤا نازو ناروا ەد تزد ر "دورف ردهننسنالواندنناش اق یشن

 ردر د صم سا ندنتشوزف هدننزوزورتزورفرواک هتسانعم شلوا نابرنو شارو اهوردهتسانعم تان دو تخ و لع
 کرد هتتادی ماد نازورفرف رفنارورف ورف رداتعداق زن اد کر دانس اه ماورد هسا تیاودلءشو عورفواض

Eمس ندنحورف هدیزورف ددهنسانعم نان ردزوزف میانه اهرورف [هرورف هل سر اف فاک ناکروزف یدنلوا  

 تفصورراشواف هکر دامقح هنوز رواک هنناتعم یفصتمو فوصومورد هتسانعمدو5ومو یضتسمر داوعشم

 نا یادغد : تو وایت دمعننود در طو قمووقو كنمروس هلا چه نيش ندناشورف زولکه نساذعم

 هک یعبرغآ هلوج فو نوننوکس كلحورف خو رم یشاواوگد رکردهننانعمزورف هدنزوخورد غرق :غورف رزروش ماعط

 ابا اه رسک ندیاهور فروم د ضرع« اقمر در غم هلا دوج وم هس اف اکسطا دنعو تالاب زم نملکتلادتع|

 رد هنسانعم كلمو .هتشرف هل اروسکم یاهو ل وهج او هدنهورف هدنهورف رد هر رلاثعم كنر وتلاصو اا قم قهر
 تهاون اطم نعد PIATER یراکتش دن اند نشا وناس تم لماکو بد داو شوشنوورش رونو وحم ونو

 لضمه چد یازناس ید رد هنسانعمدقهنمو دمکمو شیلنتفو شکوطو رو. دهروناح قحهنلواراکشو

 ت تسلوح زت !هدنشزورز رد رد هدنرک د هحوتفمیاف لوا بابر دل چشم یز اکو تغلی دیه دبات یکی اکر د هدر ۶اف

 || نالوا سانمهراب دنک عد اتص لا اموع ردهتسانعم رازفاهذننزورازه زازف رود نز هد ب رع ردهتسانعم

 هل اد سکه حسن رور زر ولکهنسانعم ل جو ثواهوراد مورد هنسا نم قرف تهت شان هدننزو لاله لار دیراتلآ

 ۱ رک دومشردنکع ندهصص ءاهور دلار ده دنزوهرم يس ت هردزف رد هتسانعم تخانزو نص: نزور اا

 ردهتسانعمشدازفاهدننزواضز ازف ردهدنرک دهر KR باب ر دیلدنمو یزاهرط كنو بدا نح هکر د هثسانعم
 |هزادجنو از رواک نا لعفو لعاف مم ناو ر دون سا دعم ااو ۇر 1 نداره آ ردردصم لصاح ندندس .ازفا

 ترس هحوتعمی اف لو اباد راشم یغل کا یکی" هدنانحوا هکر دهدنعهرءاف لصتمه هسنر افقی از نات

 قشالسو نب ؟حو شب ڻول وراد هد رو لاله لار ف ول واذا اوا رو ناوة دند رد هشناتع سو هسوژریکم دننززژک

 DG ەۋ ê نا زوم a یر هدّنع دنع رو راسا ET کرد هس اتم

 7 | هنملحعمنسنا ی هفزوقط رولکه نانعم تككف ندان عرب یدک رد بانان ظو
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 مرو مایح هنامغنو دو مردن دنحسالطصا سوم تسادو فرارد هاو رطوبت هدنزودعاو یداوا لصاح

 لواتسد ورف راردبالامعتسا هدکمردشیا هتیاهت نوروت لاغشاو رومارت اساعسولورونلوا لامعتساهدنعقوم
 ربع تنه ارس دنا ةد خالط صارارولیاز اسم د هلال وصا بولوازاو آهه دناوخ حارب هکر دنامغنو ینغتو ت رط
 یدنلوا فرقو هلغلبو ارو ې شش هلته ذور ذر ارن ذ یس دور ذ هن را هد اوو تد دور ذ هنغ الو هلاکش هدن اتس دنه ورو نلوا

 ساکر رف رد هنسانعدهتغورذ هدعورف ر دتغل هد هلندا یردلوا رک ذ هکردرضدارعو هدننزوهتخورف هتغور
 ندکمرو هیارآو تل !عیاضوكلیا ریصقتو لامها شا دکور 9 ردهنسانعم تو ودمار سدس یی ۲ امدا

 رونلوا هیاک ندکلنا تخافاو ثکمو قلاف بونلک او با اوعد هدلتح املو دانع ندرکش کورف رولوا هی اک

 تو مدو مزل مز ند ةو | ةر: هورط سم ن ذن ردنامورغرولوا ناک ذ ندقهقصو قم الوطو کور نمزوشودندمل مورخ

 ندن افرعو بداو رد هنسانعم بسندیو زسیوصو یدطنا یلصا هب امورفرار دیا هب اک نیر وو نم اتر اعوریتمو قوا
 والدهدنزو هدنهوکن هدیشورف زونلواقالطا هده هنسک نالوا هرزوآ لع هتسداشانو هلفسامادو رته یو هرې

 کرد هتسانعم یک و تقیس هل ةف یار رج اور واکه تفاتعم تک شر ناش تار بسا اورهاظو

 همش ه نکو نسج نۈسلواەدە وتس رم رکورد وسا فو هرفاو تدانزو لضفور د ةو اورلد داوام وردا و قشواص
 هذهملغو لضف نالواةدرل-علی هوم چ ر طو درن ةصاضو ییکت رفوو ترک وسا اددهیسحروما لگو یک ناو

 هدنزوتنکش بد رف ردهنسانعم تمهبحاصوتربس شوخوقولحو زدتغلهدهلبا هم قاز رونلوا لامعتسا

 ماطور واکه تساتعم عاد خاو یمنادلاو رد هسانعم دوو رکو عادخ و ما دلآ [ندس رفرد ردصم مساند ندد ر ۰

 ردنا و ظل یف ازد هنسانعمرتا یر ر دراوز وړ شم لود ج واهدنس وغل یانعم كه مسلط ومشار واکه نسانعد

 ٌدلداس ملا هلاعف یا اوة هتسلا لع كنو رولوا لعد طاسم کر دهی اک ن دلش واقم تلادهنسانعم هل خمر غ دعا

 ر واکه نسانعمعادخ یا دلاورد هشمانعم عود عو شهدا ر فز ااضتتاهدرصمرولواب امنروص ملک زین
 ناغطراطو حرو خرد هد زو شد رس شدر فرو دهنجورباجهدننزوزربرک برف ۳7 فر دعضوم نانلوادب ملط هاکسب رف

 اسو میت هلحوتفم واوو لوه یار ودرذ ردهنسانعم المو هتشرف هتشد تر ی مدار یک و

 نیدروب رهنالق هدرب ت هدر كح هی درد تهذم تسارو داشتعالا مي نک نالف الممرد هنسادعم e تیتارو

 هل دصم یاب یرو رف ردحورشم هلاروشلا :ناسلهدور اسل احر دیداویشوخ تابنریوروند دنیا شکرو رفو

 ردهنسانعم ارتفاو ناتمو تذکهد ر .رعو ردهتسانعمنب رفنو نعلو بس هدزو هر سه هب هن رد رادراح هدږل تد ذو

 یبدصا هدر اایرد آنا هحوتفم اشم ىا درا اره ورد هلان کد ورم ره ردهدنزک دهموتطم یاخشلاخ باد

 قتسفومداوزو>و رار نزتکدهارم نولاع هتناشن رادقمرپ ه هرکصذدق دانش هخلوا ظرلغ یتسهرمش كاز ی اردنا

 هحو قیدصابور درو مش یتوصص ناتن عرب د قوص کو هدر دذ زر دورق بورتاناک !یراکس اس ش درب دیراحا

 هعطق هعطق بو وص دعب رار دیار هخی ورق بول بهرزوآرل هنسذ زام فشراچ یبهزبس شک ماوقهرزواح ورشم
 زد هنسانعم نوسارذناتلوارک ذ هدفحوتفم نو سارد ردنا لوا ت بوراص قتسفو مدان هکر لدااضتقارار دن
 رد هنسانعم تشو ةقرا هل فاک ل ارف رد هنسانعم نمو هفطن هد رعورد هنسانغم غورفو ور وایضهدننزوغالا غار

 روز دتا نر هلارن اوکس ترف ردهس رلانعم لبجو رادمودبایو ثنخو زمحهدس رعو روند رهظ هدس رع

 ارنوکس زرد ردهفصت هلن داعو تضابر قوردهکرذهنسانعمهده اچو رار دیا نا هار رد انور دعفان هنس دنور
 هعضوم یراتدروبیکهدنراراک ابردوزلوصالصا نولواهزانو رتاعاد کو نجیب مدار وصلا ەچ می رو

 ناشو تعاصتو لعو نسحن رو ساوا هد هر ونعمر وما كركر د هنسانغم تدابزو هناغو لضفور وناوارببعت نامل کروند
 جاهد اعردت انرب )سراغ یازنوکسدار مض زره زرد یک ترفوو ترتک نوساوا هددسحروما کو کن کوشو

 ردتانننانلوارتبعترەک | دکردیکرترکا هذندنعراضعم رارروتکن دننکم نح یاہو ردعفاد هننلعریحز رولوا

 هدنناوررنور دنجوریاج هکر د هنسانعمرن رف هنلا دوازنوکسوار مض دررف دررد ردرومنم لهم هکر د دنوارهرونکهراضعدو

 هعضوم حب هروب یکدنراراک برد باز قفوار نوکس هزرقر هزردرروط هزاننورت شدقوز ابورت هدرلوص هکر ون سس دهی + :زمسلوا

 قلخرد ر شر, هدننکلم نجر وشنغذور درو شغف هاشدابمانهلندس نوکسواررسکو وتس وار کاک رون

E RPSهلااخخفو رددس كنودتو یک شمروغوط یکی ہکرو د هزوغآ هبا بچم ن شواز نو کس  

 یکی اكن ہودو یکے ےجاجودعقمو ےلکو اخرون ده در ر هجودقلطمورد هثسانعم ق ء ابو لم ەشود ی هنسارب ەد ہر ع

 اعطق هکروُس .دهدهناویح ابراچلواو رب دلقع هخلوا عساوطارفارونب دهد هغلوا عساورو نوار بعت شپآ هک ایم ان

 ها
 و ۳۹
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 هک لو جورا رش مو کر لاعف لفع یسخنراردروپ تم شع رخ زا وهو ووتش یک الالخادب اا
 ليف ردناندادشد لولم سداس هکر ردیعساهاشدابفو رعد نوادر رفو رارد رد ولدا ندحو ار یک هدنسهع رک تآ

 هدننزوهدندنهدن ر ا 1ندنلا 2 یناطلس بودیا لتف ک الت اعا رک ءواکر درادقلالیلحر ادرهشرب ندد نش ج

 کردیا یابر دلم هدنتغارص م لها بالا ی سددر# رد هنسانعهرورغمو به نالواهرزوا یدامیدنک

 رود رضلادا رەد رعرار دیاد يص قلاب لا بوو ط ی آ یرایجوآ قلاب ردزوناج نانلوار عن تبورکوهکست هد کرت رم

 کرد هنسانعم هلاسوکو نازوبهد رعو ړو د هت ابن فورعم هل چا رودلا ناسلنالوایس رعهدننزو ربصح نیز

 هدرب رول وص ەد نزور وم هلو همیار رف نوه رده اقد نقرارف یا اردهنسانعمنورارف نور فر دیسروابز وکوا
 باو او رود هدهنوا نان اواریبعت قد وراز هد اغ هنیسقابرا رولوا هزاتورتاعادی رو. اوصالضاهکردنجورباج

 قعزاعو قلوو قمر ودردسورد 5 تاناتلوا ریمعتق ووا د هتسانع مديد تش وکو رار د هد هنفصم

 یدرب وقو ی ذلو نبر لکو ن دوراریددرکنب رفارس هدرب كج هی دیدن ش انا E شازب
 ردهنسانعمقانصف راح هد رعو ردهسانعم ر رفهدنزوسهن س ر نره روفر ر رذار تسو هد رب لج هرد

 ماوقاعاد تساوحر تلآ دکردتلعرب لو اوز دما نوت تلم دولت فاتت یا نوک وار یک ےک

 هلغلوا ارمصاق ترار ی دلوارولواندنترفک لر الد یس .دیادیدعدوخ اورد تد ح ابو قرثک تنینمیبس كنونرولواهرزوا

 وی E RE EOE 3 "شدرف ردناتشنندطالخ اجزا

 کروند کاو هلا لوا هد رعهلذورعد یابو رو دهدهنناوحو فا رطا رادامارب /ادلزغاو تا شاوانابربویک

 هد رع هکر د ړل ړل نش مساهدننزو هقیلس هترر فروم دهد ههرکش تو ط یو هلوا شم کن وکی دین دنوکی راق دروغوط
 هیواو هدشنزولرب وم :كورف ردروهشمهلارم .کرورفردن امن یرلکد ید یمق یول هنمتو یو هشاامنهدیکرتو هبلح

 هرزوا ناطم ینعل نه مر دلو ادیعب ندتجر هکر د هنسانعم تنعلهدننزوهب اه رد ۶ هیرد راربذ طا هدر رعروسد

 دنلبو لسکو هدنزوزاعج زار ردهدنرک دهروسکمیافتأت بارد اطشزپادخشی رد كج هد نونلوا

 رر د هل نرس نسا هدنمانازابورد هنسانعم یلو تصر >هدننزو څار عار ذر ولوا هنسانعمقوفو یرقووردهنسانعم

 ایشاهلا همخمیان نوکسوا ار مض راتخرف ردهنسانعمتحارو نما هد رعوردهنسانعمقامداشورورسو جودو
 هدنزوزرحررف روس, دهد هنغابمزواور ددولانر اد هکر د هنسانعم تنح بار نوکس سود رف سودرفرد هنسانعمعاب یلاص

 فاسد هدنم ام یریزو نه اش هکرد هرهمرب ندنرل هر هم خر طشورواواهزانورت ام اد هکر دن وب اج نت هدزارب ول وص

 ر داؤ عغم سا ندنداتسرفهلااررمسک هداتسر در دف دا يههدننات یاثنعم هلموخ سمزرفهدننزو نامرک نازرفر دةراعتم

 روتلواقالطا هرل هند نالدرب ,دنوک رت اسب ر هی دھو قالاو ىح داوردربمغس و زر شاردنوک

 هد نانو هلندسنوکسو اررسک ن ودراط سر ةردهتسااټجم هداتسرف هتسرف روس .دهنشوف قن رو وتس هردو وّتسرف

 زور دمزوکوا ردزلخ نوا رس هنش که دزد تصوف کم هد کی تو ماھ لا یز ہد رع کیش هنسرک مس ۱

 كنسهصک ز ورو هلو نس نوکسواررسک فاتسرف زد خوخ هج ر عروس د هولاتغشهلذنسنوکسوازرسک كس رف

aباص ةتشرف ردهدرجسوفنونایناحور نابت هتشرهرون دا هتسرف ردهنسانعمفانسرب و هقامس  

 داص رد ردرلبص یروهشم هل دم خوار نؤكس هس رخ ردمالسلاهیلع لاک کر دکلام نالوا لکو هرزوا لو ۱

 رد اف هنماقم ریشاهدتصاخ راریدیاشهنهایسو یشکازونلوا ربسعت تولواتط کروند هو قآ هلا لمهمداص ا | "

 ردهنسائعم دمو تصعخم هدنتغلیربع نوعر نوعرف ردربظن یهد رەش دیو تال طو بط هلرعاربب د مزواورمحم | ی غارب

 یو یو عرف یداوا صوصخ )ع هزصم ناطر هءرکسادن ارد سا لصحت مانتعضمنیدناو ن الوزن لاو

 نم هام كبح اصور دیصرارب دور راک نر اردشوق یراکشر چو کن دنآوندنسنج هجا هو یود

 رد اد یدنلوارک د هکر رد هنسانعم هر فهدننزو هککتش هک هکرف ردروپشمهلح E كن هسکا شوقو ۱

 روید هعاعدوا یرلکد ایا رعبعتهلرف دلراقحوح هر : - تنرف یدناوارک ذ هکر ردهتسانعمدنرف بار خف |
 ردهنسانعم عیب یناصهلااخ نوکس راتخورف ردهنسانعم حانت تاو تم هان + شوره نتورف رارردنود هلبراقمرپ ۱

 ۱ هک تلمو لعدشمیعد روکهنسانعمهتخورفاورد هنسانغم حمیمو شاتاضردل قم مسا ا هتخورف

 شغادلا ۽ ردهنسانعمیغاشاو شنا یرب راویسانعمید.هللادو فورعمواو دورف روئلوا رهمعآش : کل ابو ن ولع

 رد هل انعمرورفد هر نان انو نوت 1 ردهنسانعمهدشب رفییادلا ۴ ندهنسانعمنوشمو هّتش رفو

 | ندنزف هسدوناربب کردیم ا یر درب کوا ندا اا هنتعەدہ رعرو د هنسهوحرس تاكو ق

e من 
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  ۱هزل واهام عر لصف ەد ہلالج مات ردتدیییدلواهدنحرب لج كف کرد هن هام لوا یر راو یسانعم ج و

 خسات مو ندهیسهثروهشاثردبا بوبههدیآو ردهم رغ عر هکرواددابزدنر ابعندنآرب هدیسیکی ار دی صیتصخق
 كچ ااشاعو رس نس هکر تاورغصون زو قو حک سا ددحن وک لوا رد رلنوکوطر و كناغم هکر دچار شع
 هشورفآ «تورف ردهنبانعم روغلبهدنزو لشو كشورد ردن ددنج هن رخ هکرد هتشر فرب ثلاث دنوجمهدنرادنع
  ۴)و توره رون دهد هنس اولح مداد یدنلوا نا هدنس هدام یدیدر دیس واح رابزاغراضعد ر درس اواح نوا هکر دیفقخم

 [| کرد هنسانعم دمرفږ لو تغم م دمورف اردک رف هلفب رق دیکر ت رو هشوقنک شمالطروعزاوتههدننزو
 | | نالئوقهنسهسک ا نوجا نوسلجآومف هکرون دهند هکد وق هدننزودنولا دنورف رد ږم-اهب رقرب هدنسدح اوت سوط
 [| ردهنسانعم لضافو لماکو لقاعو بردا هد زو هد شوج هد هور درد هنسانغم دنور فهد دزو هدنز را هدنورف ر دقامط

 | | هدهثن زاوریو هنسهبشاحنالواهدنمکح فسر اشر اسور د فح“ با اون اهکردهنسانعمروارفهدننزوی ریو رق |

 تلاطروكښشوا ۽ ردهنسانعم تعاضاو رصةتو لامها ( راویمانعم تردهد روو شرورد شدورفرو د

 فاک شور ارهاظ ردهنسانعمباکو نابرب ۽ ردهنسانعمیراکسو تنوشخو تظاع ۲ زدهتسانعمنالسکو

 كعد کوش تخ اص دنمهرد ردهنسانعم تلالحو تکوشو ناش هزنزوهزغ هرفردذوخ ام ندنوبی راک دید

 | در دیا عطق نو جانو ج رالاد هزات ن دنر وب رو فلتوتاغاهکروند هغا دیو لواڕل وجو نو نو کس چاه رفرولوا
 هدهنغعودح همصآ لواور و نلوار بعت ییلق یشاهدیک ررر دیا یشآ هج اعارخآ بولا ند اغار هکر و د هدهلاد هزان لو او

 ییددتمحیس وارر دنا عطق ندهجعآ لصاهدکدشاکوک- بو وط ماءرار دنارتس هل اربط یدرزواو نورت اهنىمز هکر ون ذ

 رونم هد هنس هرلادو فارطالزغآو روند سیکع هد. رعو همردلاط هدنرانرارناب روز لاک رم هتشیهدر ||
 تخهرف ردهنسانعم تپااو تکوشوناش هدنزونلود تهرذردةجەد رغ | هدوعوا کوه از سواکو

 ندنفالغ یال دو٤ |عمطمو مارو كع روا نداوكلبا بد دأتهدنزو نتسحرب نتشرف ردیضام ندنتخهرف

 بدومو یلصواو لیدا ردلوعقع مسا هتخهرف ردتغل هد هبااهرسکر د هن لانعمقلیغ المتساو دصقو لجنوکح
 بد رقو نشهدنزودنوللس دنمهرفرولکهدهنساذعم رصهووداجورح اس هدنزوتسمد تسهرف ردهنسانعم

 ج رطش هرذ ردتغاخد هدننزو دن شقن طار ت وکسر واکهنسانعم لماکو فراعو ظقتمو لقاعوردهنسانعم

 نانلار عت همر دلاطورد سو اکیکردام مانور دیدآ ب اکر ب هدهبسراف تغلو ردهنسانعم تفرعمو رهو نداهدننزو
 تونشکلا از ذهنم ر دتا ی راک دد ییشم هراصخاب هکردثوشکم او یدنلوا نام هدنسهد ام څاه رفاقن اکر درک

 ردهنسانعم قلح و یلخ هزبک ايو ینافرعو یلدا هدشرو هعاکا هدکشرف ردیضام ند ند خه رف دخه رد بد

 یلہداردلوعفم ےتآ ہد کھ فر دهنسانعم رکو ا ناعذاو بداو كل ےلعتو بید أت هدنزوندیج مهرب ندیعهرف
 هن زغا نیراکر دیلولوص کرد هسا نعم راکوردهنسانعم خه رف هلن راف فاک كنه ر فرد هنس انعم لماکو یصواو
 ردهنسانعم حسن هلال مهم نیس را کن ھرذ ردهنسانعم طسووهنروارلهسراخ ف اک حاک-نهرف رو د كنهرذ ندا

 یر لاق هدتفرافمندندب ح ورکه دنحالطصا حات لهاو رد هنسانعم كع اهلازاو لاطباوقمزوب هد غل سو
 ]| ردت رابع ندلواح هتروص نح ان دن ۲نودلشو یس هیلصا تروص ج وررارب در دا لول و لقت هرخآ د. ر نالوا

 ۱ تروص ندن او هر هناومح" تروص ند هتان تروصو یوا لاح هب همنامن تروصو عراف ندهبداج تروضالثم

 سا دارفنالا لعل رانو ورو درا کنه رف هنغو څر دنالاقتناو لولح هم يه جاعرب رانو هک یکی لوا لا هب همنادسقا

 مسحو عسمهناواح هب یناویح ندب رکددو حسد هنلولح هن فانا ندنرکد د كند اناج ورهلجز اردراویراضرع

 هلغلوا ترح آر اکا یرلاعدم لامكرلدلوالئ او هبه ذمو راربد حرا هنلولح هرداج مسحو حس هناواح هنر

 دنموهرف هلوا مارو تنانهدنبهذفو تاسو نيد کروند هب هنسک لواهدنزویدومم یدوهرف راروشاواربفکت
 ]| هدنسهدام هرف لا هددشمیاررمسک ی هرف ردهنسانعمترسهزک او تروصشوخوهبحوو یاروتهدزودنزو فا
 ناوخدایرف ردهنرلانعم كلعا دصدو هلجو كابا رتو بیدأتو ےلعتەذننزونتضکنآ نصه رو یدنلواح رش

 هدن دی هسرونیدابلک هد هماک نه مانخرهدزاو درد لغوا سواکیک لب اب رض زرد ردرد اظ مو ت رغت مو هاوخ داد ۱

 دب رف ردنا فاودیراکدیدربک | هدرکرت هکر د مسا کر ترک |هدننزو جم وح مقر دیدآ تروعرو یدلوالتق ||
 هذس رعورر ديا ځد ندشموکوندنوتلاو ندرهاوحرتاسو ند و غا هزاد مش ضعد هکر دهداللا طسو هدننزود جو ۱

 یجئزکس یقعب مشهتلف لقع مانهدننزو نودممه نودنررق ردد رف ید یارب كلاحدورد هنساذعمدناامو لم
 دانساسوفنو لوتعهکالذاکح رون د یسرک هدف رش ع رش ناشل هرویزم كلر دما یلقعر دجورلا تلف ہک کاخ |

 زر دنا
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ل درورذب پس تجالعو ایوب هنر نوعا قبضت نن رلح رو و نادرا هکروس دهحالعووراد
 دننادرپ وص

 هدنساضت سوط هد زو دمرم,دنرفزدنهالاذقاتهاشد داور امرفرولوا تم هو فرطل ی هر مهار دنس هاب

 اب دعس علاط ےہ 3 تدرز هکر دلو دو ردروپ شم هلم اد نفر مزوا زاد امد 1 [ ردیدآ هن درب

 می اس رفمادر اک ن دنرلا رد ارزش رت ییدمژرب و ەد ەر ول نه هب رد یر یدلنا سرغو رس ی اہ دملا

 کو اوس دهمدآ لوارل ذات یار متو مە خندارنیوکس تس محرق یدلیا س رغ بوروتکن دج یورس یو تشدرز

 ر در درد ناغمادرهش ممد ہدع دق سر ذا٣ ممد و سهرذ رم درد رارید بصق هدر رع هلوا فرو فرعضرلةلوا لک الالیلق 2

 .اعهدنزو نک مرش نكسر ردهنساشع»نابسنو قفثوا هکر دهم شو ما زاید مو  PYد :امورذو نیکو لول

کمرف نیکجر PEN قم بج اص نکو هصغو مغ موفر دیک ھند ن i مرد هرو سه تغلرد هنسانعدر .متنمو
 ن

 ار دره شوهارف شومرف ندهنسانعهلماکو بی داو حطرهزبک ابو اچس یت ارو و هدنرودنزرف دنمرف ردهنسانعم
 قا دارو هژرم» لر -و>وروس د هنغمول تالننا شاراصەك | هدنزوٌلولعم AF رد هنسانعم نامسنو یعتنوا

 | کرد هنسا عمه دمرف هدنزودزورفا هلااه دهومرف ههومرف یدنلواناس هدنلدذلورفرف هکر ونس دهد هغابضب وا یراکد ایارینعت

 ۳ هتسانعم باناتهدنزو دا رفداترفر دهفوکش یر دید هشکنم هماع کز د هشه هدننزوهمزک همرف هدرذ ذیدنلوارک ذ

 هدننزوسایزک سانرف یدنلوا نایب هدنسهدامر دراو خد یسانعم جاکر ب لطف بابا ردوصنرب و تیکو نقد ید

 ر دهنساتع«بآ اوضجنو اغ نهاو رو نساشعم تلاهحو یلنقشاشو تافغو ردهنسانعم نیقشاشو عیعهو لغات
 !هنالسرالت اصو تیهمینوسنلاع هد زر رع هاف زسکو راک هد هنسانعمهدول آ با 2 شمراوهب وق زاهلمسهدایزو

 هدوقیواهلحوتف جو نوت نوکسوار حف كعرخ "یدنلوا فقول غوا روپ شمل هض هدنزو خرم خرف دون, ف

 ۳1 ابار خف .هکرف یدلیادیق هلفاع غلو ىح اص ءال ڪلا دن وم رار د هنا دعو سو لاک دن رعروش دهغجص) زغآ

 ED 1 ره روم ده رهوج لت هدننزودنرپ دتره ر دن دنرف ردد تدالورب هدر هار لد اوس

 وردک کر دیزق کیدلی ا حاکن هشواتش ایسا رفا ون نوکسوار خف ندکنرا د ردزوهشم ها رم کور د هفت اط

 ناهرو تڪز لیلد هدنرودوص2م دولرف دولرف ر دموس لس اتم یار یلدنوتهدالضف) ادب ومیدلوادلوتم رد

 اردهنسانعم ترثکل راس ر دکید ناتسلیلد راسد ورد رد هم دق نانلوا دارا هر مضاعدم تابثگردهنسانعم

 نیرفنو س و نملهدنزو هنرو هبرفرلد دالي |عضو غهاکرب یواح نیهاربلاو ةلدالا یب هیمکح نونف عو  هدتمکح ن 1

 ردروج- هر ضد ارولوازحا ندنعاوایعسطروم ددکرزوکنان اواز عت یکلتهاسسهدننزوو مع ور رد هنسانعد

 | هراورف روس د هد هک سم صوصحم هیچ وهاتسو هوا یه حب فا ماا ضتتیو فر غوقادراح هدزوراورب راورف

 | هدرنو هصد نالوه هس رتهتسدلرل اس ربکراک هدنننزوزاورب ERN هنضکو نزحو ردهنشاتعم راورف

 1 هنجهومزابورلرکحم قاریط هدعب بو روا ریصج ندنرزوا لنآ او تولوق + زوا لنت ۱ ارلکر دوس هکر دراح امن

 یربذوارک نکرد هساتعم روا دهد تز و لاھ ا لاورخ زوسد هد هنکسموللدقادرامو دوك ىق اعوذ ضو صح

 | یدلوا لصاحندن !یدمشلباح وزتقزَق كن هسنونارس شواتسهدنسمزنازو ردیر دار کواندان ؟دلورسعک |

 ندندیدرورف درورف ردهنسانهمقارتفاویییآهدنزورکرز روزف ردا ید تارا رنو
 هلمسراف فاک ناکدرورف ردلدن ندانافرد ندبدرورپ هدلنصا ردهننانعمللبا هرو كيس نذىدرورذ ردیضأم 3

 همعطا عاولاو راک ملا قو نسهن تودنا دیعاملاوتمزار دیا مارتحاو رابتعا هدّباع ۵ :وک ویدا يىمە د اط

 |هدننرودوسح هالو وواو دورف ردهنسانعم رمشکو قوح هل اواو نوکسوار حق تورف رد هنس انعم لاورف هاو رف

 ہک نس هعلخ لرو نم ۰ هر کک دارا كاسر اوا باسارفا بودا رال اشرس یر وور

 هدورف راب دليا لتق تؤ یل مرغی دلوا یشا دیر لو رنک فولوا عقاو هبراحهدنزان د امهدقدارغوا یدیاهدنبمز نارو
 | BRENNAN نار الو RN 3 هدشرو هدزرس

 ردا نوک یزو ةط نوا نستان یهو رد هنشروهش لوا هکر ر دفع ی درژردهدنرونرورد نیدورف رذتغل
 ۱ ِخدءدنوکوب رازی یطرو نوک یی داک قفاوم هام مانور 4 موم ایا هع هد یبهشاطناسراف

 نابسراف ردنوکش 3 : نانلوا هد نا صقنریج هن رخآ هب هر و هنس ار ناسا هسچ هدبزو نادر جم

EAE STEENروک وزر دیا بطت یراک روز غامد هلا  

 ر لوا لیصعد یک کرک هدنسهدام یلاعت هللا ءایشنا رول سم لع ررل-:ارحای E ےدیمسسمھر ا ہنھاک بود ہک

 هرزوا ید دنلوا ناب هدنسهدامنیدورف بد رقذع نیدرو رد زد هنسانعم ناک دزورذ رد رعمناخدرورف ناددروژپ زذ



e 

EE ادکروش دهباح یرود لوا هدنزورصر رع رگ رفاه قوا اس کری آ کر 

 رارید هدر هکر بولو کو رونلرارى بغت قرا افزع یر هکرولب دهد هناح كحوکرءاژا یسهبش وص هدنرار وقح اعا

 ییهدننزوندرک ر ع غر درد هسا نیم طواو وز عو شا دتاتو شاروخولو شفا ی کیک رک هدننزو هدروزپ هد زر زغرف

 هقسعه ہن رعروس دهنوا قمشمراص ةدذع رفر دٌمعر و هوا شارایراح هدنسش نیا وص گرو د ها شلزاف

 روس .دهنشوف لبح هدنزوروسز روغر د ردتخاهدهل.دراق یار ردهنسانعمیو شوخ نو نفعتمو سس *ةوفورلرد

 ۱ شوماحو مسا هدسرو لول ءم هالو ه ګو او الوعر وعر رار در وغرف رفد هر هخدروقر د شود هر رانو ردهنسانعد ل حو

 اخرتساو نوهژ نالسکو ردهنسانعم ناعغ لا اوهخواولوعر |وءرذ ر واکه نسا نعم نواهتو لساکس دو هجسواورد هنسانعم

 تناغکر ب دهکروکلو اةصاحوردهنس انعم هد وسر ذو هنهکو کس اهدنزو شدورد شاع عرف روک هنسانعم

 تاکروکیسلیواضعملا دنعو هنلاصقأح اص ,ةلاص یراکت او یرلب و بونودهشاب لکی هراغزویس هق اند نکا هنهک

 هدشزو تجر هل اف تف تفرفرواکه نسانغم تلاسکوت تلاطو لسواورارید هت رلدر دوه راد ول نالاص یکقاصض

 هدر زاد زدات ادلب هلو كاوا هذ درو رع رع رذر رو رف راررود راح ندن اردن ابنفورعم کردا هرهاش

 یراک دنا رسعتیرفرفژ قالر ةلراقحوح هد تاتو د هد هزو نالوا هبا ړل ګو رار دجدهغموهواو

 هدکدکج هل دش نو رک بار هدعب رراخآ تلد یی ا هنس هترواو ںودیارودم یس هجر ا نوکر ر دق لا ردقاخیوا
 هل منت یاف ےض نازو رفرف رد ناک ندقمزاب زانت زیتزمت نیتوارفرف زرد هدهب هزام ہارو رروظرنوذ لرربوادصولدرذرذ

 همود فرح هماودو هلرف راقب و ج هل اف تف اوردر ةرف یدنلوا ناس هدنسهدامرقدرفکردنمانعمناسفا عابر

 رومدیروسرب هنحوارت نووهرززایب طو رع لکش دکر دیس هرانحاغا ییرکد را لواور روس د هعاعصد دوای راک داد ۱ رعت

 8 zz > هن اعیدنک ك اجلا تدشیبالوا یه تم رخ توس بوراصبیارادقمریاک ادرار دنا بصا

 ناتوان امت نیرو را شو رفرف ۱ رد رفهد نرو هرع هرذرف رروط رود نامز یلیخ هرزوارومدلوا اغا لوا

 کرو د هنشزگنحردلسه دا ودر روش و9 AT رو ف یدنا ردنکسا س دل زدیعما مکعب

 زوفرفهدشزوزودرس زوفرذ ردهنسانعم موقهسودرفرذ سو روثرف نو نو زور دی یک
 ۱ کرداهفرش ههف هد ر ذر ددم هرلتحارح یسالطر دساط ی مر رپ هدننزوسواسفا س وفرد نسوفرف ید نلوارک دکر د هتسانعم

 | ردهنسادعم هفرفهدنزونرتسن نهفرف ری داق ا لقدم دہ رعر دن رعمندنول ضر ف رازی د ید میر ردنتوازوجن

 هشکبم هش VANES یدنلوارک ذ کرد هشسانعم روفرف هدنزورکبش مفرف رفرف ردتغل هدنااهنوکس

 نفر 0 هدندنع را تعدو زد داخو هد زو نهفر ۳ نف رف رد رع هدانعمووردهفوکشوبشوخ یر داب ارمیعت

 OTS RP اوو دن رو وکر نوةرف رده انعم لوا دول هنصرف ردم رعد نهر

 را یروث ییطهنورب» یر وذاکرر د دن رو رف هرد غچ ر یلئدحیمهگارو مطولا خهو برق ذ هنرج ید هنهکر

 عفانم رارد جد لاةطالا ا ظفاجو هسفن لک [هدس رع کولر دنا نرو یکی طو

 رووا قر فتم ندن آ |هفرط یکیاحاصهکیسهنرواو یس همت ك شاب هدننزوقرمش قرد ر دراو یسهرفو صاو خو هرشک
 یموروشنویقهدب رع هلن او کو ردنجءاناس لا ےظع نارق دهدرس رع هم هل هاب او منضورد هنسانعمقمربآ اهل ~ رکو

 e جاکرف رو د هنشوف لح هد زورو ر وفرز ۳ رارب دهنسهرابو ضودژ هصح لس رهژیدآ تعاجو ۱

 نزهار یدرتو کحوکزا کت سرشو شاو ززل موا تف یربکت اهم نهر را دادا فلت او بارطضا هد هلک و

 تراسشجت لاصرا هبه دنورو هدب | بوسک ل ولور ندک- اک> وک کرو دهنالسرا لوا نعد ی داد اح رشهلرادع دشاب

 رست زا روزا کی راسو 0 لم متوافق مو> سه یرورمءالم ىح اص سرلا مو هبلیا

 2 یدلر انا هلا دن زبر ن دروخ رب کرشنآ سالاد زمو کرد هرزوا ماعط دکرددسلواییعب ید

 با هلمهمیسیتخاربسرودمح هدهمانفرمشز یدوجمو سرلا عماج ید ربقح مجرتم رد شم روتکد هاش یسیرب
 هدشرو هاکر ش هاکرف هاک رف ردع الم ندرایکاواانعموورولوا لود قسم رد نالیک و هنزوب ماعطخاکر فیل خلوا طوبضم

 هد رو نزح NOR PY قرولو نام و هرفو مع کین هلرسر اف فاک ےہ و و وي

 یاحدقرا شازاع یو هلوا شمل اق یه ورز ا بواری وصلس هکر روت دهعضوملوا |
 دنکرف واش مالا لاخر واک هلاو شع ردو شموروح هاکمک نامز ندنرزوا کر و ډه ها ل واورد هسا نعم

 ۳ هدنروهدنمرش هدنکرف درز با کولر و رود هدنلوب لحاف کر فهد:زودنزرف

 لوا هل ار نوکسو ردهنسانعمتلالموهصغو یغهدننزو مرو مرد مرد دو, دەر هنسذ شمالاق یلاحرواک هلعر هار ولرو
 مجد ج0 E هرس



 ۸۹ اس

 هم

۳۹ 

 نیدرورف نیدرف روئلواقالطا هدههاشداب ازا ردقلطم رهاظ مساس سناسنا علان ر هذ اتاما و ردد

 ریسک لوس هدسرز زرد زرف رد دنمیریسهدنجربلج كمظعارمنردهنسروهش لا هدمل الح جرات کد دفق

 زاوارس و قال هدنزومادرس هلا چم ياز ماررف یدنلواتشو هلغلوار دوشم هل هل سر اف یاز زا ردهنسانعم

 هد صالا سفنیهدیهاکییانشا هکردهنسانعم نمکحو لعهدشزونازرا ناز نازرف رد هنسانعمقفاومو تسانمو
 نققحصو ردهنسانعم نونفودو فراعو فو سافو ےکح دلا هصیصختءاه هنازرذ هناررف ردترانعندک ايد هر روا یییذاوا

 کرد هنسانعم تمکح هلا هدحوم یان دوره رد هنسانعمنانعلا قلط مود رو یراعندهمئاسفن نادو قهدنندنع
 ك وصنکراغد رومخو ردیناوحوص تآدنزرف ردتر ابعندن اقت او لاردا یولعم لضفا هلا لع لضفا نيققحا دنع

 ردرهاوح نالوا دعم تاتف | دنزرف روند تانح هدم زرع روتلوا قالطا هد هغر نالوا رهاظ هدنرول

 تیر سلاخ لها کرد هنسانعم هسقارم هلنکاسن وتو وچ ٣ یاز خف واز نوکسد اشدنررفردرونادنشروخرواحدنزرف |

 یتفددلوا همه عالظا هنلاوحا عیج لدرع نا رکیدتب راتعوندقار تا ها هظحالم ى همهلاهملع تافص بولوا

 OO ER هزرف دەنا موق هد وززف دزو وائ ورره ردت رابع ندناقراو لعمادنسا

 هضور هل ییندلوالعتمورو درب رفهدس رع زاوا ہد ژب اعطق بولوا هزات ورتاعا درد نج و راج نالواهدرازب ولوص

 یراک دد نحوك هدننزوناسرت ناس نارد رد هتان م نو فو ذو قزاعو فوط فو کا هدشزوداهرف دز دادترف رار د

 راک نسا وا هاو دردم نیا ندند اسر 3 هدننرو یاژرب یاس .یاسزهرردالروکندنس زد هکردرولاح

 ر دلوعقم مہ ها ندندس اف هد دز اشرف رد هم هنس لانعم كلبادولانووحو نکسار منو لنکتو قمردنشآن دم اشرف

 یابو زا فای ناس کارت ارت نیس ردردهس راهم : شیک شلوار ناسراو شش آ ۱

 كسوکنانلواربعت نور ردکریدنالافو نوزوانالدنود هنمل 1 شتسرکردهنسانعمربت هاسردتخلهدولس رع

 زازا راکوا كرا او دواوهرلذاکد ن وعلا شدار راو تنزهدیژاع :وطرهش دوخ ابوهدنرا وک زوروودیعاکرونید

 زوم رد «دهتشود يتنازل دلوتسرفو ذو وتسرف رب زدات وکو هکرترد هنسانغم توداجورصم هدننزوتسرن تشرف

 بهم یاطنوطتسرفر ةردهنس انعمرولدز وور و لسرواوزونشآ ردلبقتسم لعد ندندوُسرف دنزو ددرس سرو

 ًاطردهننوس ییئانیاق رولنراطام ی لک اردنازهفورعم دکر د هنسانعم نانق هدنمور تخا هدننزو نوکتدش

 قنیزم)غلواریسک اصلا یدلوب هد لنت کار درخ و ناتو نواز طة د سرەد هلان لب

 نروا هکر دما قلطهدشن زونولتعب نولسرف ردن دنلسةاطخنومارطراریدرولوا نقم هشم وکه سنلواح رطهرګا |

 ردهنسانعمتما قلطمهدش رور ۵ وکه لمس راف مج جادنسر -ادنسرف یدنلواناس هذنسهدامرد رخ قرص ی اید

 هزادنا ترد لمر ھر ون دور هفاسمرا د قد لر جی واهدنزو لنسرس كنسرف نوسلوا هسرولوا رییس . قنقا

 كعصا ترد لو طرا مکكنهزادنا, دو زار شود اتم كسیمانوا نانسرفربلغلواهفاسم |

 هدایو هف اما عاج هد راو هد نزوراوک تح رخ لمس راسکتسرف رواوا ترابعندهضیف یل یزادقمیضرعافصتلم |
 هدومرف جست نا و نداهنسرف رو د هرلذاشنوهرللسم ناثلوابصن نوعا نعت |

 ندنسر ناتساشرف ردهنسانعم هدرسیفاو شکوطورد هسانع» ش ملرولو شفلسرواو شعکساو شوش 7 اهدننزوآ ۱
1 

 لآ ردهیک ندایثد تكنرودشرف ردننمر لان شر ەر 3 فاطخ هدس رع رد شود عیقنلرق لوتشرف لوتسرد ردهناک | ۱

 تان

wara 

EEEا هدر هعتماو ولا قدرافتو ناولا لاو لرد ید شد ىد اغا ناتو هدانکرف  

STIRS 

 ہہ س

 شرف 9 هلع .>-یدلوا و سم ەد دسر یور رولؤا اک ن درا جاع شرف رولواهماکی خد ند تسزو هب زانتغارا منو

9 
 كن هسیونآرب,نالوا تاشسارفا هلودلا ریعمهدننزود شل هللوهحیاب دنشرف دس رد روس درلصخ ہل ہن ہ رعروتاوارسعت

 یاطسوط, فری دلوا شر هدر لح هد لا مسقالذمردهنسانو هژرو مقهدنزو مست م مدرف ردندایردارب

 || غرب خرف ردهیاک ندنایمدآ لاح ناراوعر ذ ع ناتسا ارفاردنآر زر اسمرب هدننزو سوم لا وهم

 رک ج اهرفردهن اند زیمضقو حمو قدر وغ ونو یتا ی یک کرک نو نیز ندراعرف ردیدآ نازو |

 روید ی ید ناکدناردیدآ تدالورب هدنسازا نح هل اد ردسهدرهناءارو امهدنزو هناورب هاغرف اغ ف رازب ,دردمک شتیغلو ۱
 ه دبقسومو ردتدنم ككت امن یراکد ید مالينىلادىغ فر ESS هک هاک مدرضردیدآ عاطرنو ودس رخ نانا

 ۱ هب رفن هنابلوا یسباهلوا قتشداهدوتنعلصا زر د همقلاسم دوش ن اناا رعت لک شمس: نوکسواررسک

 ۱ شوناحرب ۵ رکشل ناسارفاو ردردصم مسا ندندراغرف و راعر دراربد هسزالد نیدزکو کو هند قواطهدزو 1

 ۱ را طعد ردتخل هدر سر اف چرا دهدرکشا قصاع یواطو دنا نرذژاک ه دام روت د کس الب سوزوججونو |



| ۳۸ 
Cn 

 لار نوکسهدہ رعو رد رجا قا موند هیکلمۀقرتسم هسج ورواوا هنس انعمیور میز هر امتعا یکی ت ندښنظفا
 ناولابولوب هدننزواد رف احرف روید هزیلف ن اقبح بورابهزات ندو روند هن زالد نیجرکو وکو نی قواط

 زدهنسانعمل !وتسمو تلاعهدز رو داه رفداحرف ردهنسانعف تدشو ل او تن نالوا ضراعهر هنسکر ورد هنسانعم

 هاب ریوردرومشمهلا تح ابصو نسح قلخ ر درهشرب هد نم امرغشاکهابااطخ هدناتسکرت هدنزوزاشسراخرف

 هدنالتخو هد رفناقلاطهدناشخ دیردراوهدندعدالدیعجم هلیعاراخرفویشا رو دهب هنسناسزو نیم ردیدآ

 ققراصلواءددنزولالفا لاخرف ردهتسانعم هبراشو كنج هکردرفدامو هدننزو شاخرب شاخرف هدرا لاعو
 یرزوا کروند هماعطیسهلوقم همرو اوو هملتلوا هلیسراففاک و هبلوای اتو جداعطق هکرونب د هلک اکو خاص
 هکر دف دا سه هدلزتا یانعم هالا .رفلاحرف رده را انعم هطر روع اخفالاب :رفرول اوا تکرض ر روک انعم ول هلوا یلهطر وع

 تاناوبح لفکخ لوجواخ نوکسوا ار خذ ےخرف ریحاص ققراص نادلوا یلکیو ییجروبقو ییشالوطاعطق

 هنس انعم لیطریو توشرورد هنسبانعم حقو مادنا دیو کر وردی وضع نانلار عت ر غص كناناويخ هکر دهتسانعم

 م دره ندنعون ل اعلا وزد هنس انعم لرابمو نو موو لر و غواوولتوقهباخ رض هتسخرف رذتغل هد هل رع جرو لک
 نالنکرح هل ر د صم یاب یخرفرددآ هدنناوخربهدغلسورارب دهنعاک اراب رعر دیدآ كح یراکدیدراهشنمهوهزان

 یار مش زورخرف ردهنسانعم فصتمهلنا هموق یه تقص هلتسفصو یا ردهنسانعمیشزو تحاقو قلرادرمو
 هاو ی از میش ردا نطربندناطازوزانالزا یعرتحشترظم ماندن رابو ردیدآهدرب ربه د قیوم هلاهددشم

 هرزوا نی مز کر دیعما هتشزفرو رد هنسانعمدوعسم دلو رد کم نددازهلا ځ رف دار رف رد نل ییحت دب ير کد

 شالا هرزوآ نمرو ح ور حو ضد سه یعد ردهنسانعمهد شک نی مزر و هتنسخ هدانزو هتسد مش هتسخرفردلکو م

 شخرفهتتسخرفو هتشکرازت نش در لد ماکو یداشددروخ یوا دروس سابعلاولادکء هب شلرسو شعازواو
 هجشاندرمجخ یلغار و دهنکر و هوان هدننز و هتشکرب هتشخرف زو د هنس زغص تاناوحابراح هدننزو شخ دب

 رزکود لتط هتنرزواو راز ذرازق هرجا غاب هرکصندقدردلوط هلارکتوقتسفو مداننفوج نوجآ رل هقفو لحوکو
 رو ثخ رف یدنلوارک دافنا هکردهننسانعغم هتسخ رفورار دیا ربعت هف اک ر اد رع هةي اطق فورعمرلرب د فد اطق هدب رع

 ردفتاطق لت ضعبلا د: ءور دزکروب هزات هکردهنسادعم هتشخرف هشخرف ردهنشاتعم ینوربمغسهدنزورو سحزف
 لدرکح .ندقوع هدننزوندیرورب ندخرفردیضام ندن دتر فهد تزود نشد خر فر دمت اطقلم هد اورربو
 ۱ لطاعو لطادو هدو بو ثبعهدنزو څرطس خحرف روند هغوچ شمقیچ کدرک هدیجرد رددنسانعمقمر اقح

 هد نح ر ذر د هر لانعم هز ځو هوشوز ابو بص و هصحو تعقنموهدنافو ردهنسانعمافصو برطو شدعوردهنسانعم

 بویلتّریآ نیراتواهناکس تانهععابو خاو قمادوب حاعاهدننزوویرپ وخر فرد هنس انعم د وع مول را مولتو هل اخ مش
 هس هلو قم هبلقو باکو همرو ات شار درکه طرو ع هن رزواهلسر اف فاکو هلودعمواو لاوخرف ردهشرلانعم كل الاب ۱

 نشود لبحو ردتغل هدهدنزوروهغفردهنس انعم با هاکر دک لوب وصهدننزورص رصهن هلو دعمزاو روخرُف روسد

 || ندهضمار تهنالوا همناذلاعفاردضر دن اسنا سفت کرد هنس انعم یو جو قلخ یوعترف روت دهدهنسوروا

 | ردهنسانعم كايا لا ندراتوا هناکس قناعورنمو هجعابوغابو یمادوحاغاهدنزو ند مدرب ندیوخرف ردنرابع

 ةدحولاتد نود هد هناخ هل نالواهدراهاقنانو هنکتو روش ده رقاسموانرغ لزنمهددنزو هناخ درس هناجدرف

 هری هردرف ر دخا بط نیلا نالشوق هنس هقرا نوج نو اچ ورق هکر وس د هنس هکدو هد نزورکرزدرف رد هنسانعم
 | هدندنع عرش لعاکردهنس انعمناسنا عوشلاب رهدنژورک تفکر ودر ذر دتخا هد هلا هجم یازرد هنسانعمردرفهدشنزو

 [طیاسبو بک اوکو الا هکر لرب دراز 1و دیناسنا مات عانطهدندنع نوسضارشاو ردهتشرف نالوا لکوم هرزوا ناسذآ

 یلصهد همان ماسخاال ثمر دیرپ دم عون لوا لقعوردراویس سرب لع و رهندهدرح حا شاو تاک مو هنرن صنع

 هردامن اتسل رام وصعمور دنن یرودصل اعذا هچس رول ند روملاتغدع ماسح نوک اریزردد اوو یهو ی داع

 دادی هب عونلا بر سرفءاکح هکبدشفلوارکذ خدام د ةمرددنتسم هع ول رر یخ د ی رل ارب ش صاصتماودصق

 هدننزلهدامیخد یرار اسؤرارب د زمرا دانغا هضرا عو لا روداد مهر اکا عوزلا ترو تشهبدراهشنآعونلا برو
 | تلفات هلکوم لوا هدندنععرشلهابولوا لک مور و ابر ناد لیق هثینهسرت عن رههصالخ یدداوارک د

 | تاقلعتنب هکیدیدنولبالفا یر و لوا قاللطا مات عابط هدنعکحو لی هعشجوم یی رش تندر اصلا كلمو لابا
 نو یبایاجا فراعم اک فاحور کز دل وضتم ندهشماره سمرفو مدروک یعونلا بر مداوا علخ+ندهند

 || ج د واج هکونراضفبوراب دابا تراش | عوشل تر هک ابو کرار دید مالا عامطاناةد مکی لا لاو سوب دز ہراھکرنم

 ررد



۹ 

 ۱ دنا همم نیش هدیرورس لن ھر دردزب "اح هد لاو او فرج ردعقات یسالط هنسمرصا تل و کز ودقر دت 3 یرلکدد |

 طو

 ترازو وص زج دهغمربا دی find نیک اف و PT تی دهدنزو |

 هر هنن ناالد رتوکهدلاونالسو ط٥ دلار ابسعا یک تند تشمدلاا ارفو ردهنسانعم شدارت 2 داد اشو کا ۱

 راوارفردیدآی .هدلاو كنو دن رف هدنزو رام TET ارف روس .دسولاکه دس رع! رغآهدوقیوا هلو خف جار هد رود |

 هدناسارشهدننزوروا مسروار ارف ردتغایدراورف هوا صو ص هنعهومز بکر دقاطراچ ك کو هدننزور داوه اف ۱

 وارد ارد ر ونلوا رابع یل رضا اىت ییهکدومترون روج د هج اانا نال 2وج کا زا وى هراصخو لعهد زو |

 تازو بیزو ردهنسانعم تلالحو تکان یا هدنزو تعارف الا هحوتعمءاه تهارف رون دهدهنسددساحو |
 | قمراقبح نوک قاطهو كايادصتوهلاوح براق ندفالغ یالسهدنزونتسنادن نیخهارف ر ولکهتسانع |

 | تدابز هدرو هتسنام ی وتو ی نت ارف ردهنسانعم تابابیدأت وهب شور واکه نسانعم
 هملغن راد راد نک تکوشو ناشو نسحنوساواهدهب وعمر اپ لرکر دهنسانعم تایضفو ۱

FV 

 شرا هدب کروم ددنلاحنالوا یدهددقملنسعرت داجودتساهدنزواشاع اشار ارد ر د موس اتوار

 لوح وتس ارذ كل وتسا ارد هو لا رفو لو رت تا رهوور+ سار ذرو زوم دەر رەش ەد رعئک ى هرانشنورب رواراا دو اغ رکر ولوا

 هدننزو ند شارح ندبشارف و رد فف نتشارفا نتشارف رد شوک تلر ردهنسانعم

 ۳۹و ات ی هتک ORE: oiling اوا

 تشدار ون شا TESCO ده ۲م بو رقابت

 دنوامد دنا اتوارف رولوا بانافش هاب ال ا یتا یول اطاک ارا: لواالتب هعدر یاجردراو هج چر هد "ارددآ عضو ەر

 هسزاورم نالوا هدنلزن:فصمهدنفار ظا كس ردو 0 رب دیه هلة ر 91 هکز دهماح فاعس هلا ر رو بڪ ہؤاو

 قاح ممظعربهدهرر اوخناناس هدنزوترح برو برق رد هن سانعم شومو دو هدننزو شوارب ۳ شولارع د یکترثکو

 شوک ص وصخ هنسوشزا هدنزو لاسره ل لانرف رد هنسانعمنآ اوتعو تکو شو ناشهدننزوهراونهک ةرآبزهاز دا ۱

 مالغاضو غاص هدتزوذومرف ها هدخبوف یاهدونرفراربد قد ىي غو خود يشوف 4در دکر د فدا ر فوه دزور ب بسا

 رب د شدکدول رفونب ذدول رفهب هنسک نالوا داهمعا تسارو بهذا جی۳ ندنوورد نمانعمتسردو تارو ۱

 روع“ هدنرو رح رف رد هنسانعم ندلاصااخو هافتسالا آیین نیددول رده درو یدو يما یدو رد ۲

 هد نانو لس نات یاب مو نوئرمس Xi نوتابرق رذ هنانع» لوا ږوب هلابرف هلو یل هر ی ۳ هعدرا بناوحقادراچو

 هلتسراف یاب درب رف رف رارد غد ناقل رة ا نم دنر غ زد قو کک نانلوا ریمعت یزوکر غص و یمهیدایبرغص

 یمهنهکو لامه :رفصو هدنکنر لوک هکر درفدا نحو هدننزواز وفرد نو -رفروس_ دید هبرف نر

 ربع ندارم سقت د ها قلراو یدو جوز دیلباقم مدعر و نلوار بهت باقلوا ندن "هکر د هنسانغم نو کضودوحو هدنزو

 هنسمرضا فاکز و دوور واخ ین الط ررروتکندنادوسدالب رد خعض رب یلتدح یس هارو مطو لاکو لش لت امههرج

 شاخرب .شانرف شارف رازید یندهنات زو دهرللت یراکدلبا رییعت سرا لر هی اوج هب اة ام ابو از نوکس ترذ ردعفات

 هنسانعم را دتمو دخور دهن انعم همت نمو تچتور دههدنزو را حرف روح د هنشو د ې )رو هدننزو لولغمدلوارف ۱

 رانا منا یر نالوا رداصندمتارضح ماظعءاسا LAA aka زهدهدنرودوحوم دوحرف

 این قو وات ازاد هکرد هنسانعم نۆ ھو لر ابم هلا دد دمی از ےض چر یر 1

 ازنوکس رورفرد هنسانعم ترف دوار فرد هنسانعم هج وق شم اشر قوچو شمانبهدنزو توپ تر فرد بیصم

 ردتخلدهدنزوزوججهللو هو اورد یبط مسجنالوا نابا هدوصوهدهند 1 هکر دهنسانعم سکعدناواووات اخر

 هدهد تارا انا یکی اكن ا اوهزب جر وچو: هر وغو لا نفوشورب دو لیقو قلو صالخ ند غزل دکو یی زانو قمراهدسرعورواک

 كاج هز هرثا دردناک راح ,راجرفردهشنانعملماکو ل اعو لضاف هدشزوداهر ةداحر فرونلواریعت ناتص رود

 اقا اسم رد ان تاو کاک و لوس کی دما یمرف کا ماحر ماسر راربد لکرب هماعر دتل ف رعم

 ۱ اا دج دز تاتو برف رد فو قدم یجمنمانهمیخآ ی نک اعاحرف هل بر اف

 | دنجرف نوساوا دسافدج لرو میم دج رک ر ولوا یسهددكن انان زدیساداب روناواربعت هددهک كناناب كوب عت
 e تسانمو ن رؤغدواو ا ییقش ارو رد هنس انعم تعتو ردقنحاص هکر دیفدا مو هدایت را

4 11° 



۶۳۹ 

 ی هو
 رل رعرریژ نوا صاغ یراتفرکو ا شداد کیک هکر هکر ردل دیو ضوء لوا هد:روا رب اڌو

 هدتحضرطخ یارب ی لوا قاب فعال هنسک هل کروم دهریلدرزان لو !هدننزویاضر یاد رلربد هکاک

 یوادو عروس دەدەم یار و هز سرخ نککوداوا کقمو یکت رھ ۰ما لواوادذ سفت برات ار ځوط یدنک

 یاقلوا بان ر ړل چشمی د اکو تل یدبقرف زومحوآ هدن ارجوا هکر دهدنجهر اف لصتمهب هلم همیار نا اس یتملارارید

 اضزرو ؟ زد تسانعم تچاولضدو راووو تک وشو قاس | راو یسانعم شپه دزور ر هر دهدنرک د هح وتم

 لیس ٤ ردهتسانعم تنزو تزوقساروقشفان ۴ روس ددنموهر ةودنمرفهمدآ نالواامس ارور دهنسانعم

 ارس ارف زدهتسانعم قجناوهدنس رعهلادندشتررلرب د لاهدانقر دیک دانق هکر د هنسانعمرب قلطم هرو د هنن وص
 راسا و شاتو یژاىا رد هنساعمهشوکو ى ول ۲ رد هتاتعن اکیو تاجو فرط ۱ زاویسا انعم یکی انو اهدشزو

 تنفرظ OE TIRE ردنوحاالعتسا کر دف دانه لعهدس رب ء و ردهنسانعم طسو» هر روا ۽ ردهنسانعم

 قارا ٩ ردهنساتعم كددرندت رف۸ رد هنسانعم لنوو یرمو ۷ رونلوا رعت هلداهدندن ادد دک رت زر دنوحما
 او ی ۱ ۴ راد هتسانعمهدابزو صف | ازاد هتبانهم )بو Ca هردنددادضاءدرلانعموردهنسانعمد هعدو

 ارادتلمردیدآ فارن اناولهپ رب لاهدحومیاب حد زربارف رد دوم تاسعم قجاح هدس رع لا دیدشتو ردهنسانعم

 انا ةانثم یات یتارف یدنغو ییاضرهنصو صخ هبراح هلا ردنکسا یدنا ندنراشتسمورمشمو ندنرالاسریش

 رد هنتسامعم ناس ادا اور دکعد یواعسن اساداونتار و ر دهتسانعم یژاجم مالک هدنتفلدنزابو دیزهدننزو نطالس

 حج رفو ردنعج ح رف هل اق رسک لس ورد هنسانعسمشکو قوحور د هنسانعمعساوو ناو ابو لو هلا مهم یاخ خارف

 ر وا هک ندتمه بح اضو م رکودرعناوح نتسا حارعروُ.دهب هنسزناول بو لول هلتبسن فلا خارق رای دهند قو اط ۱
 ردهنسانعم نتسآ جارف E ETL IA FIRES مرنا یردول هدانزو نتخاو نتخارف 8

 رگ 5 رار و :ورتارف ردهناک ندکم مور و هاو تعرسو تیک هل نتدرحارف ندرجا ارد IVE نازواو یاشکبوهوا نهدخارف نهدخارف

 ار مضورو وا قالطا هد هن ههو فرس دو هب هن سکن دیا ت تکز ر لع حراخندهفیظو د>ورون ده یګرول

 لول انار حا ارد روٌلوا قالطایند هر ةنسک نالراهرزوا نترمشاعمو هعط المژ تعل !لةلخ اعادوش جرات رک

 فصتم هلةلراطره هدع»یدنارون ناک ویراطهدلنصا یاک ت الشم هنسانعم زاعو رد فف یابرون دوز عرب

 قسارو نوا هدنزررح افت لا هلو دعنواو زو>ارد زوار ردسامفاک !یخدانخار ةاععسو یدنلوا و

 ندکفوتوا ردهتسانعم یمرابقو لمربررا لیفهدندب هدننزو ندماود ندیخارف ردهنشانغم سانموقدالو |

 هلهدننزوردآرن ردارف رددتسانعم قد رعتو یهر ندنرب یروروس درار هوا هدس . رعرولواندتشهدو نعرابو

 ومقویسکدومق زون دهعابط نلاقنالوتهتسهدک | نوا نوسلحآ تن روش راصحو هعلخر لنت رلتاب

 حالصنوکمن اوکهکرون دوس دهن هنس لوا هب هتسک لوا هدنزو نوطالف لا هلم هم یار نورارخ رونلوارسعتیید ۳
 رک ارلردیارمس هغ درا ربیرب روش رر وک ناغطراطهدنانآ هکروساد هرزدان هدر لوا تغلوډ لصا«.1واهرزوا

 روا خالص مدنمدو نوک, نوک ازامهدعنراریدنورا ۰ رزرو هت کوا ردوو بم یو لس

 شاصا 4 راویسانعف زکس نواهدنزوزامن زارف راب دید نورارف هناداقمو نورب رفهنالوا هرزوا یتمرترآ حالصو
 ر یمنوتقوردهننانعسداشکوق و ۳ ردهنسانعم هتسوول اتوولخ ؟ ردهنسانعمش جنطحو شیلیصب و

 نزد رک تن دنور دهسا نعم عکس ه رد هنسا نغم د نعرو صحو نقد ۽ ردنددادضا هدرلانعموبرواکه نب ®

 روخلوارتبعت لاو کندن ۲هدنکرت ردرارکتةاداهکردهنسانعمزاب ۸ رد هتسانعم سرو بةعو هت درا ۷ ردهنسانعم

 ف اورد هنسانعم غاشاویرتوو شذاو شةو ۱ ۱ ردهتسانعمزورفو | .ضو هلعس ۱۰ ردهسانعمنامزو تو ٩

 لعاف مساوما لعفهدانعمویوردهنسانعم ع ذرو ك سکو ۱ ۲ ردنددادضاهدرلانعم ولردهنسانعمرب زوریزوتسواو

 ردهنننانعم هلاضوو لصوو همر د کتنو هلک | ۱۵ تلوخرتاآ ۱ ۶ رذهسانعمصعتموشکرس ۱۳ ر واک حد

 هدرس افو مست ۱ اردن ابع ندکلک نود رک وا یری هک ك لا یم هطاوا غا ۱ ۷ردهنسانعم ل ضذاو نو زذ اودناز | ٩

 هنک اسنس لوتسارهردهنسانعمنام رذو مکحو قر ودل ج»نامزارغ روند مد ەد ر اود وخ
 لزپیو کما هلیسهدانزهدنزو هدوس این هدوسارف رو د فاطخ هدب رعردیشوق يقنلرق هکردهنسانغملوترب هلا
 داف اد ناز اتش کدام ا فساد ایم دوسر

 کز یهوکیاندنک سا هدننزو نویراوخ نوسارف ردرلترمق نالوارهاظ هدنزوب كيوصكردهنمانعم بارو
 یسهندنکناسویبسهصارب نانو جا هدیک روض رالاناذ نسو نضرالا فوصو باک لات رشح هد رف رف
 چین میس e و۵ سیورسرم ها

 یراکدید
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to 

  1رد هن رلانعم لز واو نم و كام زو او قارب بورا ا ود یل هنسذر و قع اطوقمرابو قعر ورد هنسانعم نتنعرو کک و نکو
 هدهدرطملواو رطم لصفیادتداو یمالضاوح وضو ك ښدارو رؤ دهنغلق> اراک كف اَتصاو عیانصلها باب

 باقماق ر هلوا هد اس یدنکسلبکو ک یی اهدنحالطصا نیم خمور وشلواقالطا هد هاب او مخیوردلمهتسم

 هدنحرب سوة نالوا که هن جدیرتشموهدنحریازوح نالوایس یدنک دراطعالثم ردترادع ندنرظامت
 ندندرافهدنزو درکن درتف یک ید ار  xند رکت ندراخ رولوا ر دصم میداد > سه لو عقد ےہ ہاولعاف مم با ندی

 دن راف زد هنسانغم كلهرابو قمر ەدنتزو  E Eقمرابو قمر هدننزو ن د هاط ندیرتف ردیدام

 هدناتسدنه ورد هنااا دو لکش هدر رو نج ی وا ا رده رلانعمنْعاطو قم رایوقو

 ردهنسانعم رورغموهرعوهاوخ هنصووحهد رعهدنزوویح وته ردهننفعچهدس رعدل اف مسکو ردیدآ تکل رب

 قمر ,اوقعربو لک ولوقمرب ودهدنزون در اصح ندیراتم ردهدنرک ذهروسکمیاففأت بات ردتغلەد هلو یی دیات

 ّ کرد هنسانعمکرهدشزوالار دارد هنسانعمرود م لاتقل انفرد هن نام كىرز او ا مدنا وقمع اظو

 | لات خف ندیرتف رارید هةوخ۶یراکرت نارا رونلغد هبکه وهروطو تس وکودنو ابرد همصت نالوا هدن درا یر اتا
 دن امارهب یدنازاو کمو دیابت داور لنو خفوات نوکس هه یدناو ار کد هنسانعم اک

 ندقمردصاب یهننق نداشکرک ار هتوردهنساءعمیلن اقسرفواعوع هد رعور دروپشمهصق نالو ع وقوهدنرانس

 هدو هلو ردهنسانعمنومغمورورغمو ش *۶عادلا هدننروهدولر هدوتف رد هدنرک دهمّوجمیاف تلاتب بان: ردا

  ۱سد هدنابجوا هکر ده دنر اف لص تم هع نام چرا در فاز 0 ۱۳

 رکصندکداروشودهکرون دهنسهمشد :امرو ومزوالواهدنزواحراذ روئلواربعت لوبولو كرون د هلو تال راولو

N وشم لمت ےف ر ردەدنرك ذەروسكمیاف قابا ر ونلوار بعت قاشبهدیک ت هلاک هدنراج اغااجچاج 

 ردهدنرک دهموجصم یاف ثلات بان ردندن اب عام 70 نیز هدم - رعو رد هنسانعماچ- نانلوارکذ

 هر هم یاح نا یکدرد رددنسانعم یقدودیتراص  PETTYیغلیکد انوا هدح وتم اب ار

 ان او راکشووآو رولبتوطزوناج هلکن آ ااا نانلواربعت قفونامق هکر دهتسانعم فر راتشم

 شو نیب هدنزو تع تن ونلوارببعتقالوآ هدیکرت هک لع كح هملد اراکشو د دص نهدر ولکه نس انعم هاکراکشو

 نکره زر ر ردهنسانعم باتهمهدس رو ردو اند نھ ش هینکحو شعلیصدو شا صان نعد ردهنسانعم

 روفغفروذغ رد هنسانعم سو سو كیکهدننزومر ج هر شف رد هنسانعم بوط مو لکی هلا یوقو و اطو زو < هدارو

 هماق ردص وصخ عه راهاشدانج هکر دیفدا مو هدننز رو  eنوکس مون د هنغخوط حالح هلمال خراج ن

 ا نکرکسلس ومو را وطننا اراش روشغدهنحوا غد درمضنوزوآربرلثر نشو دوس کو روس د همشراح لوا هلاخ

 هددنزوهددنزهدمذفنروس د هدهقشراچنالرح < Sندندمقت هدنزود مهد مقرون ددعوع شاباةبحکدر

 ردهنسانعمقمزا اة لد رکحندق وع ندیمقت ۷ | وعفم مسا ند ندیم هد :زوهدىم هذ هدمقنر دنضام 5

 وار ؟ردهساتعمنموم هدنزوزک زیر دتفله باخ قفو را هنطسو قبقح كن هعخعایو غاب لنوو اوك

 مور ضعدو هدرارات اتلرب ا رک هماعرازروستآ لکا ارار دیا یصن هنس هکو اكن همزح .ددرومد یزوس |

 ی اغ لواباب ردا چشم ىغلىديەدىاب اب کد ادکردهدنر أف لصتم ەن هل مهم لاد نام سا رددراعتمهدنرلدراوسیلدا

 دعو سو واک دم رعردهسانعمیعصاز رغآهدوشروا هدننزولدنزرف لوجو هل مهم یار خر دفرد هدنرک د هحوتعم

 ادا ناسنادکر دضيحر وورد اپ واد وسام یټ سا هدن دنع+اکح نکا کرار دردن د هتحاراض »یورو دید هنسا

 اک ی کرو رو صور ووا یییضیسعن ںول۔ةہصر دیا سح شکوحلانخلیعدرپ هن رزوایدنکهدفدراوهموشوا

 رادامارتاد ندندر و هط كزغاو رولواثداخندنیس ادوعص هغامدهدقداراوهب وةیوا یکی ةعفدیر ات كنادوس

 ررامط هنسهفرا !نوگانوسلح اوہ هکروس دهخاعانلاف لوا هدننزو كنر د كر دف رار د ل غر دذ یخ د هنس هروح

 ا اتم نوط یخ درو یر سور وناوا قالطاهدهنسوکروسوبتوروناوارب بت ی رصابوبقو یمهکدومت

 ردهنسانعمهلز ەدى غلر لا ءار واموردم واعمهفالعر ول اواقالطا هکنو" رب وقاسم ردو نو دارا ګورو نلوار عت حاع وط

 هدنس هد ام کرد هنسانعمروتسدورد هلا نو ماعط یراکدرتو کما نوىلغدەرك ما لاټشیرپ هددکد تک ههاکع و ت ارحاک

 ادعا بوروطهرززا یر هرکنکراصحو هعلق کروم دا هزاشاظ قلراولواهدننزو رو نون تاوردا تنوردو یدناواتاس
 لآ تاربطرد ر صح نالین وق هن رزوا فقسهدرلانمکر اک دنزو هردب هر ددر لرابت اهن رلشاب هدکدلک هننلآ ا

 ردمدن 3 هرونسکس یافت ناب ید نلوارک افنآهکردهنسانعمكنر دف هدننزودنب س هلاواودنودفرار کج هننرزوا |
o کز 
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 ۳م شمراص هکردمج-اتاننرب هدمن ارس هلن ن وکار افرولک هنسانعههدنک اریوقنغاطوردهنسانعمراکشاو
 لاکادعو لشدهدنروهظیادتماز !واهدابز ندهنادرانوا یمقلاسلنشعرولیر اصهن ات اوز اص | نالواهدنفا رطا

 شیت یهو مرار بد یوم هدزارمشو نیکو ازوا هدّماعارز ردکعد نوشرا لسراربددناشحرازهرولوایحرف

 هدنکرتو قول سلام هدنانوووهبلا بنعو رعشاایلاحو و اض لا ةمرك هدس رعو نوګغادلرا ییتوارظهلس هدنمایا

 gor راردناربسعت نیقزوعسهنکو کو فسول نسحو حالوقكو قشمراصقازهعصاقآو یلکتروا
 کردم تار لواورد هنسانعماودهدرد شهلا تعب تلع تصش عفا دردینانوزهد اوترو ردنا رسه لتیسنوکسوارو

 نم نسرشاف ردندنعو قشمراص جدول رو د هع هر ده دک رودوسالاة مرکه دب ۳« نا

 دید شد رون دنیورب هامهدیسراف رد تو تب ر هلال مھم یاط طاف یدنلوارک ف هکوددشانعم

 ا یکوتکدیسوءبطالانم کرک وک یدنهر ذولسهدنزو هبع ۳ ر همعاف ردءقابرت لناورتد هد تام لتا مس

 ردکع - و شوهزب لاو انا فرض هلا هچمنغ رغاف ءاو رر د ردیکوک ك نک لوفراضع» ولر دفورعم

 نانا اوا فراًمتمەدرارا د وراز, دا بنچ یار راد د نهر هدب :اتسدنهارتکا رولوا فالوطهدنلکسش یاری قسنز غارپب
 راف مور شضعیلادنعو ردىجءاهناد نانلوا رعتقحآ یزغا ندنعاونارطع هدنزوهرممأت ه هرعآخ ردندر کج

 یراکدندهلکر س هد دکر نخب رط شر دیدن جی ر طیش ےہ هاهدنزو شوغعا شوغاق ر دہ رعهدلوا یانعموردهنسانعم

 روس دود هنکح هنو ردکحرب هدنلکش قار اتىن کرد اب ضار کدو هبغا هبعاق ردن ام

 ر ع وبنوا خهدنزواک اک ااغ رووا قالطاء هرلکح و شوخ اعلطمو رارد هدهندشح هو یلکحو

 ردتلعروپشمورو دود کر وا یریاهدس رعوردهنسانعمرفظهوروص:مو بلاعهد:زو حراخ اف نت ام

 هباهروسکم هم منعوارنوکسو مالرسک سعرافرولداز ءوط بومشو کی وضع كمدآ نالواالتبمىلاعت ەليا ذوعن

 هل اواو ردزتومهدناضح یسهطروعو لدم قشع ضم نا دعس ؟کردشوق فورعم هکر درجا لکل هدننانب

 هیدن لوا نعد ردهنسانعم رکلاخ )افو ید اف هلا هدح .ومیایوفاک ن و کسو مال خف زاکتلاف ردتغل یخ دس :وخرلاف

 را لاف لس هقنا هند یکه ناک تۈزۆواهنن راست هش وک وخ او هد لحرب یک هر >او ناکدرب صوصخدکرون دا

 كج وما ڈیم و هدناکش سوسک ردد آفات ہنر هد ان هدننزو ندید قان هلاکو نجونو ون نقیخلاف |

 یمعو قرورتد هدرلهرت تاسکو ۱ اءعادرولوا یلقنمهضابن هکر دتویراصه دنر وه ظز وده ندنسزرولواهدنرادقما
 هد رعوفاب وەر و ص ت غل حب .ردر واخ نانلوا ربع ی ءو ندنسنح تویکتعالبترور دعفان هنسعوصالمت ر یک و

 كابا فاصو ق رو طو ك مزو س ندولابرد یضام ند ن دولاب دولار د ب رعم دولاب هدنتزو دوا دولافر دیس هجر تاللا اود

 ردرو شم یح هرته اشر ارزو درا بح ندنآاہطاردتابن فو رر عم دکر درج اهرته اشەدننزو سو ذىلاج سوتسلافرد هنسانعم
 روس د ضرف هم رعردهنسانع+ندوح رول کری هدا سمو هد رو ماو و ماف زدد.فم هتراتلع نرحو هک حو لات

 زمافردیدا هبصقربهدناسارخورونب د مافاکدرب لح هيد یکلکالثمرولوهبنشتقاداورواکه نسانم هنوکو كتروولردو

 هدن اتسکرتراخ ارفوردبهاک ارس كاشمی وار دراو یظعنابابب ری هدنب رقردندآر شرب هدنسدلاوحر اخرف هدننزويماع

 دکردسوناف یراکدندرنف لا لعلح لادخسوآف ردهنسانعمیماف هاف ردهدلیرپ هدنشرخشاک هل ااطخ

 لوافرطف ر ط هک دن دیروز ید هله تموم یا عضو هباک ل اکشا روص ن روک انو 7 هنکاورراس ندکحرو 1

 و هدنزوهناس هناو هاف ردرنف لار رول زمدکرتفیجنود نادرک مو نادر وناترونلو باک یخ دندان درولو ناب امن یرالاکشا

 یراکدابا عضوهنساراش وب اینا بلا راش وابو هنغلارا هت ہک ل راخ هتسارک ر د هنسانعم یوح قاط مو یادم

 دنا داف یدنلواناس «دنسهدامکهسانعم ها رولوا هه هباخزو رواکه نسانعم ضوح كحوکو یکیوح

 با هدنشعراضعدو زکات راضعد نول ۱۳ دیفسدنقور داوا یراکدیدیم اولح شما هکر درب رعم

 قلباوسروردهنسانعمآ وسرو خیعتعمو هد زمر رلفلا اواف یداب ارویمهدنمسردزر بط لسع یلیصفترای دارس

 | تیلصلادوع ردنانتیراک دیدقداقشابلاحردتءلصلاد وعبیشح هد زو اسا هلن امناو افر ایناوافر ولکه نسانعمحاضتفا و

 هدنغفد ساو سوو سواکو و عزصوسرةن رردیند یعاوخو او یاکونآ او یک لکه درک هنامنویر دیک کو

 | تداع ءاهتنا اکو تیبا هدنروداس داف ررد عی رادوعاک هدر رعوردتغلینداینو اف هل فذح زدرتوم

 حوا هکردهدنع-راف لصتمهناننم یا ناس یکی رو وار البا نیک دو لد هدیکرتردیقدا رغ ی هدب رعردنوجا

 هرو ینرفو یئفوا هدننزو تابت تانق ر دهدنرک د هحوتهم اف لوابات رد)یبتم یب اکو تغل زومطنواهدیاب

 ندیلاتف رد یاش ند ندملاتف دیلاتف ردر دصم مس ءاندندلاتف لاتن لاف ,TEN اسو لعاردهنسانعم
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 هنهردنکوآهد:زوهزالم هزایعردهدنرک د هحوتښ منع لوا با ر ړل تسد اکو ت غل شدنواه داد کیا هکر دهدنغسر ۱ ۱

 نالوا تصلهس رل رزوا نشودو هح الاد ددو د یاوانوکس هسع ردکنکد تمیز بزار تما کوونک

 نارازه هکرون د هرلدرنادنالوا هدنفارطا كنکی وكن اتارا راد هتسانعم نادری یروبتقواو روت د ههرارقروفد

 قادبغ رود هدهعرع شلجالحو شان و رار ديا جدول ارض د دوخ ابو شب ربا یی رزوا یورپ وجندنع وح
 رد ام بندوط هر اسکات قرایتمو بوخ رر هدابزهدنآر دا عضو رب دام تدءدزو یو ۳ ۱

 لدم رمزا هاا اکل مع روت دادو دهتوا ناق > ندعضو مان قاد ع موق رم یاد ع ر درو شم قاد یغر تر درا

 تشنآرویخردهیاک ندکو اباد را نارو يمرر لا فسا ہد ر غرار د ید نهکرب ارد هنسن نالو ار تر کن وس ||

 یزاصلوا هدننزو رایخ رایع رده دنر د هرو تکمنع ات ناب رد هب اک ندرل زب زعندیاابحن لد اع یرادیهک ۱
 ید هد رعو ردکورتمالاحیدیا فراعتمهدفا .لرکید هت اش ابزوما نوح ازت یسهفئاط دوړ هکر ونس دەب هحراب

 ند ندير غ الو یاب رمعرونس دیرشهدس رءعرون درک ناناواربعت نشا دروتهدننزورش غ ربع ردهراثعمول

 لر هو ررزوا تو ورد هنسانعم اجر وسو قاف هدننزون دیزمخ هل سراف یازول اوھ 2یا ندن» زدیرمغ ردها لاف

 هو دناو ع حات هدننزو شیک دع ىڪڪ یهورو اله رة دوحرد هندانعم تامورو لر هیلکع او

 قلور قاوررقو قلنتجونام لو یک هع هدف یکی قاوروقو ن امروارد هتس اتع ههو ناوه .لغور وکی اط مورد هنسانغم

 وع ولید هنلاوحناعهو روم د هد هوا ارىصح اورو داغ ەدە رعرواک هنسانعمناتسوقازاسوردهنسانعم

 یدنزوشطنوا زاتمك ن یکزوفطنوا رده سانغمو ىع هلا اب خف هبع رد هنساذعم توصلاعو دنا هدننزوول د هالو مش یاب ۱ 1

 هقلا نام یکلواردشهلوا ان هرزوآناس زوةطنوا هکر ده دنر سفت تا اکر تال هر د صم هلا اف نرتشس هب یت فور

 زونلوا لامعتساهدنراعقوم هوا هدیسراف مالک اف ر دل ټش د یب اکو تغلی الا هدحوتفم بابر کرده دنه راف لضم

 هلة هکر دالان ميسهدینانوب هدننزو شدا E ION شویو ګو رولوا لوعفمةءادا نعد

 نادنیساهدنزو کش ۲ نی رتاف ردو اکندمالکیادسا وق ار طظزه دسر ەد هل دسر د هلع یر اک د ید دل ةد

 و ا یارو EE PTOI اوارمعت ل دز کروا ۱

 نیس واف رده رلاتعملادا ترفن و لکرواو تک بولح آق روا هفرطرپوقلوادیمبو یشارآو نحشلار اهر نرو ندیسولاب 8

 رواکه نسانعم كاا دنعدو رد هنسانع»ندرو او ندملواف یدنلوارک د هک اما ندرت ءدنزوسوساپ

 رعت یاسد کرده نالاغاصاح ٥ رکھ دک رو دو رعایت اسو امرسو مزرا هد زو مادا ږل وج ماجاق

 لصم یرکع رربد یخداه شآر دورا د یراکدیدیم هاخزدنقکر درتس د دنحبهدننزو هشحاف هش> اف هّس>ح اف روئلوا

 و د هتفاکش هباک هدزارمش کرد هڼاد نانلواربمعت ی و یزغا هد دزو ەرمان :هرحاخ رد عفان هن ەدر ادعو

 یراص لئام هضاسر دمعو فدع رج نانلوا متر هاب عی ر دینا اکر هزداهلاد خف حداق ردمهدرابٌةدعم ۱

 امسل اروسهرزوا شاطرب هللاواح هدرزراررومد ۲ ندنرابدنیحس رولوا نءولم هلناولاربع یضعیو لث ام لشد یس ضعدورولوا |

 تكحوررزب درهزناب هماع هکر در هز ذاب برغم رهزداخ رد رهزدادیمالطاصوصخ هم وع" عرار درولو هد نول قتسف

 لواو روذلوا دارم ستلار حه نلوار کد قا طر دتر ادع ندهنسا ن دیا عقد یتر ضم مومو ظفح یو

 ؛ | ناغوصو قا و لشیو لت امههایس یلضفارولوافالوط یکد یاب برک ار دیا نوکت هدشنادربش ك نسک حاط هکر دشاطرب
 نامات نزغاسالدو حا هدر :اتسک رت تابر افو ردشفح نارافهدننزوباراد باراف ردسنالواتافتاع یککراز ۱

 یاج هکر و دەدەم الرت لواو زدم .الورب هدناتسک شد لود رور دنپاو نارلخز ماو ازز و ن نشو ترو دلا ارا رم

 یلواندشووا یدیلدرت هدشزودرادر فر دالرتنانلوا سهل وصروشیذکر دین اةمهنلواقسملس وصقراز

 هر دعوو نالوا فزاجتمرثک ارد هواط الکل بو ط هریک ها هراتس ٣ دابز مردن راک دید دیرفالاحر دنولوا

 نودراط راف رد نخص لکه کرد هنشاذغه نهوکواکوردهتسا عماهنتوز کا اهدس ز ءژردهب وضد ۷ زازهد

 یعسقنیخرکوک رارب د ماها یرهدس رع رده فورعمر درج ینوا نیسرکوک هد ینا کرد هتساننعم نور اطنبرغ
 ید نرم ی نساهدنعهومز اورد هن رلانعم بلد حار داو رورسو قلو تصرف 9 هدننزو خا چراغ روننهدنا اعفآ

 هل مسراف یار ژاف یدنلو رک هکر دهنسانعم باراف او اوژابراخو بابر اف رد هثمانعمیانو یر وق ەد رعدروتبد 1

 ندندبزاخ دزاغرود هغلخ ارعا ۲ نکرووا ضعدلادنعو رذهتساتعم هزاخو میچسآ کرددصم مس ن ندندیزاف

 یه نم

 وات هم فرح تست نازي ندا ندىزافر ولك. هنسابعم ناواسو رددنسانعمراف هژاخ ها ردیضام

 رهاظوولاد هدننزو شام شاھ زدیذآ نامرولرب دن نیک وا مورهدسمور«دننزو نوک او هل نوکس نوقساخ نوةساقرو د ۱ 1 1 |
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 1 جوع و ری رز ریفنو سوکو دعرو و یبهماکشه زر داهم هدننقو نجرد هنسانعم تاوصا ترک اغوغو

 سسو یلغبح هدننزوادوښ باهم نخ اعوع رد هلم یرو شم داشوغ ردهنسانعمقدنخوروت> هلبسر اف مج ۱

 ناکدنسا ارد یاو غرار د یاٹلرقه دیاتخج رد هنس انعم تعاجج سا جو نمجخاورد هنسانعمهشقر هو هدیرعو هطاعتو
 هلو ع رونلوا هک ندنرار اهشت ها دن هات تانا هنطنط لنسسدنمو نمدانویرافغتساو هو هل غلغ لس رفغتسمو نیم
 ثااوکه دیک تندنعو لوک كراتمهدنزوهسمه همد دب ورد هنسانعم هوه رجت و هتان ل تک اواو

 خف 9۵ لوح ومیاب نفس كل وع ردهدنرک د هم وعد نیغ فا ب تات ردع ول ل وک أ ًامرغضعبل ادنعوردناس ن یراکدید
 2 اةانش ەئ اتو لوني راؤ ۇكى نوع رولوا لدن هناغوخهدخاسواةلازاندناونار ده اک ی راک د ید فاغوچ دوا دهلنوت

 رواکه نسانعمهنوغو رولوا فمفخ یکقوع کرده اکریو رارات [شاطهلکت 1 ارانایوج هکر د هنسانعمن خالفونایص

 کون د هنود لاکر ا لزو و و هلیسراف مجوواو بوکس ج وعر جوعردس ر همهطوخر دهنسانعم قلاطهب وص هوغ

 دانو ٹو زب هلاوه شواو ردنذاتدالورب هد ردراهدنفهدنزوروم رلفورعمواوروع رزتلواربیعت جو

 ردتزلاتعتلم رب د تیدو رنا ن انو قمار , وصور قشمولو نلنرد هد درعه لنبغ خورد هنساتعم

 ارد را نک ر وخ شما تنو رنا واوا وا یک و دک کن لز 5ع ولرې لت امهلشد لار نوکس سکمروغ

 یدنلوارکد هکر د هنسانعم هشاورغ هتاوروع رو دوار بعت كل ءوهدیک رولو اچ وکو لش یادناولو ؟یرزوک"

 هل لو هجواو هرو عرونلوا لامعتساهدقلوا لوتس مو بلاغو ایا تت ایشو یالعااز اخو قم ةص قورف تدزنمفاروغ

 هد هب هزوق شموکورد رعمن دنآ [هقزوحورلر درب عت قلهزوقو هزوق هل 2 هما ع کر ون :دهنفالعقوع هدننزوهزوم

 رررک هر کا یرا هیسک ی او هنس رل ټا هک ارکو دور نول ان ند همرصو ندنمو هدنلکش هکودلحوس و رو 4

 اکرم بآ هنوغ رولکه نسانعم هزوعورو , دهس هضغ لکه لیسرافیاز هزوغ هزوغارازب د ساڌ رغ

 قلو هکر دضداو هدننزوشوک شۈ رود نایحهدس رع ردقحریف نالوارهاظهدنزووصن انڈر

 هنس كياناوبح ر اسیرمغ ندناسناو وک اکتفا قالدوروس .دنذاهدس رع ردهنسان هم

 رزتلوا قالطا هنباشخ اكح اغا نوور دیح اغا ناک كن دخرولکه نسانعم كن دح بوحورو آوا قالطاهدهنسرتو

 هنسانعمنابرعو قالبحورد هنسانعم هاکنواشاعورسورولوا نشم هد اعرراس . یتلاری او یابو قوا ندح اغارول نح

 تاناویخیرعغكناسناو روش دیده هردن ًامو لغاو ردهسانعمهشوخو ملاص قلطمهلا لو هحواواشوعر و لک

 یک كل هسک ضعدو یا اریسنابراکو ناغنالواهدرللوب هک هاکوزن ناوراگدنزودالوف داشوع روم دهدهنسرت

 جاا كسکو ود ۳ 1 نوو ادن ق هر هر دن امو هنلغآراوطو رو د هراعضوم نالس اهدار

 ر كناناوىحر اسیرضكناشاو

 هنک اسنسو هلو هحواو هنشوع رو دروعهدس رعردهنسانعمنابرعو نخل ابو قالبح هلا هنک اس نشو هلو هر ار

 ضعبلا دنعو راد ناغوج دوادهنامنوب هدیکی راراقب الا هلکهدقدورةورار دیا لو ادت ن نکناهژانردخ اع وتر ها
 هدلودرب رار دنا لوا ت نوعا تالز و بواب یساولحرایر اقر دب اراک دیدراتنمیلزوطو كلی وک ت دنع ور ام لوک اہ

 کرد غورا ندنعو رطقهدس اوررپردب راک دیدیفواصیناس ون ,Gy وک کرتر اراد ا باوا هلکت [ اردهاکرب همش د

 هنسوع هدنزوهشوخ هلا لوه ګو او هسوع هشوع ردتغل ىنا وك وا ىلە“ ردىعو نالوا لوک أمرا

 هدس رعرو دهر هغنروف هذن زو لود هال وهعواو "و عردماعط نانلوار عت هناخرت کرد هنسانعم هني ورد هنس اعم

 نوت کردهام ھدەدور وند هکنکد یزاقحان واقاموجو كيلح لراقجوج بوج لوغ روش د عد

 هدنر اکا غاط ضع هکر دهراغمهجسک ن داق ۱ راوینانعم شن هلاو هاو لوچ رد هنسک انشا ارازهو تق ة> یو

 ندانارب کرد هتاتفد ماو ۳ ردهنسانعم فاخانو هدانمارح روس دراع هدس رعررروا راوط هدنعارولوا

 قدراقراف ه روید نداهدس رعردهنسانعمشوکوقلوق ء رونلوا رعت 3 زیکیاهدیکترد دو یاناع ر راز

 هکرد هفت د اطرب ندهنجا لوغهدب بر عورلری دید لوغرسا نو غی وا همش هنغاوق تآ ی یاربروس دهم یراکد ید

 ردابند نابلاط راک زورنالوع رار را لاله بورب دز آیعدآ ندلودور بلک شتهدلکشر هورولواهدرلار دو نان اسب

 روئلوا رسعت هخلغول ردوهداکخرزهدنزو شابرود شو شناتلوع 2 روناوا قالطا هر هنسک تعط دیو ترسولدو

 رعمعت كس رس هس  ناکناددک وو یتشا مش
وهخواو كلوع ردهح کلظمووک ارق 2 هایسلوع روناوا

 هلل

 ەدە رانا هلع رده انعم لوا دو هلا هلو هح واو هلوع هلوع رد ەر نالو هقنا هنا دکر د هتسانعمالغهدننزو كلو

 هد نع لصتم هب فاتت یاب ن ناس یخ دینوا روس .دهب سد لول یزغاهدنرو ندوزهللوهحواو نوعروس د
۱ 

 ۰ : یک روت کک تم
 هرم تو 1 «

 توغر ەد تس اھم ازش هللوهحو او یاشوعو لاسو عروس دەدەم :الّضفو هنسرت
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 ندیکلم هدننزویازفج یادزهغرون د هن ړل هم رکو زان + شاو یزوک رادو ب هدننزو نمزز روز هب اکی ند ۳
 زانو یم زو کو رون.دبدههدنس رع هک كنرکییعز رد هنسانعه میشح همه دنزو هزچ هزغ ردیعسان وک یتشزکسا

 ارا کوکو شرف هج ادص رتا هزر د هناعمو ځد هد رعزدب رلادابب اګر واک هسسانعم مزو ل برک د نا هومشو
 ید ول هرس هرم رد رهاظ كب ەدنز داي ردرر یمن نیما ھا هرکه هعرتد] رایکو وک شضعبلادنعو ردهب کند

 ندنسجآ كح لک زر ونلواداریهدرپلج همدرادافشو نشو شوشو عبطشوخ هډ اغ ترس هر رد هيا دغم لوا
 فاکم ذراسکمع رد هبا ندنجیآ نیرسنلک نرسنز ردهیاک ندررکمرغءویشوزان یدر وجال دز رده اک
 ندیوو رونلوا ناد هدنلچ یل اعټ هلا ءاشنا یسانعم لن طف لراښکر د هت ساتعم یجدیآعفد بوروس یمن هل راف

 ۱ نیکمهدنزوهدننزهدنجر وا هب اک ن د همد قج لوا حازشناۋ الج بج ومو مع عفاد قلطمو ندمدمهر ابو نده دابو
 یی اکو تغل تردزووا هدناب کرا هکردهدنعهر هجم نع لصتم هنو نام یځشد نوا ږد هنشانغم ی دبا مًأتتمونؤ رو

 قجهراقیچ غا نوچ ا نو ساوا هجرغآهکردیکم رايا م دننزو ند نغر د هدنرک د هحوتفم نخ لوا بان ردات
 جر ع ردیراکد ید قوای ځار و د هج اغارو نم دلور ور دشاظیزاق دصآهنفرطزپوونلو ارمیعتقواذک تا
 یارب د هجر هدس عروس دهلاوح نالواهدنلکش ح رخ ضعملا دنعور د فرط فور عم کرد هنسانعم لاو ج 5کرو
 زانو ردرمیفم هلا نادماخو هکهو طوضم هلبا هع یا تدان یدالوابابرعط دتغلولهدن رع هلت كنه لمهم

 الذم ردفاصتاو فتکتةادا کرد هنسانعمكانو ر دن دنزان وکر ودرابراک کروم دهن هز قو ارد هنسانعم هز غو هم رکو

 راخع ردیفدا مغ لفك ني سرو دهدهنسد رغصتاناونح ور ريد خد ردو چ راع دری كح هر د لان در دولان زام د

 هد:زول اکذحم لا رواک هنسانعمهو دعو هولجو هویسوزانورار درازذنب رازول هلکنانانز کرده 3 هراکعو
 هد نرورخخ رعغ رد هویم یشک | فورعمهلع-اوب کر درخسا وللا بح ضیا دنعو رو ده هوس یشک | اقلط
 ر و دهب هغر وا دجمنشوارخف شرضع رردرازق ن رزوب,هلکنا رلیر اف نابلوا یسداصا نسخ کرد هل 1

 شو هزبس شومعخر دیو یم هد لبا خار رر کو مخ شردجعو هرصءردیویمهدهابار رم سکر لری د عد ةضەد ر رع
 ناراصعر تور د هنس انعم زاوا دنلد هذ دزو نر لن غر دزو هشم هجده درو هک هخغ ردهتسانعمسرکعهدنزو
 هنیعرلر د كنغهد هکشا تاکراورارراقبح غان هلکن آرد اغا نزوایراک لیاری بعت قران اقدح غا کرد هنسانعم

 ار ود 0 ریس ب رعرا رد وکه کر ند ص قید دیابت را ناو 7# نوش دهن هاج لس زا لابهدننزوهسک ۱

 هدشزو هبند هبنع ردبعل هنوکریو روتلاچ هکردزاسهزوکرب هدانع ردهدنرک د هموعضم نیعیفات باب هدننزویهم

 ۱ لع ابوطوكدر دکروقمر وع 9 هل وٺ وکسههغ ر دەنسانعم ەرۋ ەد ال اوقم رفح هل ضع هسرزوادتسکرب

 رهالن هدنزول دوصنکراعا رومغن هکر دبات نا ةع ردو یتسانم كنسونچەت هع هنر هخغ لکرد هننساّعم

 هنارا رپ نده رونلواقالطاهذهس روق شاو رونلوابعت ملغت کر دشت آد رارش ناوءراهخع رذراّهحرمه نالوا

 نطرت ندنالا زووآنالوا ندم"اعرتنهدنناوخن مانذیراب یردتبک صءردهاک ندقاوا بوطردو كکروناک
 ۰ دسر و یدلبا ر د ەدنسەدام نل یس لقت یدلب ارد ەپ ر جور جا ار وم وخ م اظ شر دیدآ

 || ندجو فورعم رد کوک كيان هرک کرد هنسانعم زغب البار م دوردذع رد هنسانعم ع وچو ښکیربو شارید
 ترا نوجا عجب یرکسع شا غا طم دنا رارالاح ین د هدرا وت عبو هدیالآ یرارتهماززوو هذ کر دیر وه عوبصم
 نر يشي ار درولی رب ارب صو ەکرتو هنا هصصققءاهیادهرکو یدنلوا هبعست باری فن هلغعاوا داچا هد صو یتا ؤا
 | لود شام دن روناواربعت.هرکهزونید .هنسهلوک ی وغ شات ؟هدننزوشسرب س دنعردراندنفسا یرتر ولو ار عاص ||

 یسانعم سده درزو وده هدنغزدعء ولولی دانل اوقات دیدار ولرډ هلع فو روم هکر روس دەب هج رکوهدنزو شات دنک ۱

 نوبکنعر لجرزا ءردهنسانعمعوعججو شکیرو شل دب ٣ر ون د ةنغموز ؟ رددنسانعمم وقهشدنع ۱ راز ۱

 روت د هرن هروب.دهر واخ لانرهز نال اوارمعت یو هک ۳ والمترهدس رع ندنع وب لر واهصاجو رد هنسانعم 3

 ذاکر سکو نو نوکس لیقنعردهنسانغمدور دنغنانلوا رک ذ دورهدنع رونلاح هدنال او هدرلکنحز ديرو فورم | _
 دوبشک دونع ررازازدصم مساوردرهالعف ندندونغ هلنون تف ونع رد هزاس فورعم هکردهنسانعم لش هدنمور |

 رای یاب ا ریست هبا قغغ مارا ض عبور د هنس انعم موو قموواهدنز وندوشک ندو ذعر د يص ام لعفندندونعهدننزو| :
 ناعب ور ط شو ده هدزور دنسرخ دنونع ردهنسانعم شمع او 7 ۳ وا ر دل |وعفهسا ندندوتغ هدونعاا _

 ن و ماد
 هچد نع لصتممواو نا لا نوار دل وعم نا هدب وع رد نساتعم موو مو وا هلو و ندوبع رد هنساتعد

 قاغیچو هطاعت هدننزوولوغر دهدنرک د هح و فم نع لوا بابر ږړ چشم یی اکو تغل نر دز وو اهدنا کت هکر دهدنجمر



f, 

  ۱عاغاغر ون ده هنسک اب و هم وو شابواودنول سر اف مخو نک. اس مال هسلنغ ردهتسانعم ناتلغ هلن كننلع |
 هکر دهنسانعم ولزو رون_دهشوز آل ابهلیسراف جو اغ نوکسو مال خ۶ ےعاع یدنلوا فیقو هر هرو کم هام ف
 هدننزو ازز اةلع رد ڪک هدړل رع می ردتغل یندهدنزو ج رعاه النو کسو ردزغحروق هاسیراکددّلولس

 هلواک هلواغ ید لوا نا هدنسهدامرارید ځد نوقیشفطر دصوصخ هل راب د ن مرار دتا رب یل تمم ن دن عاون| نکا
  ۱توساوا لاو بوط و نا وتاۋ یم اوری روند هر هنس ثالوارودم یک ّوطقلطم هکر د يفد یهوهدنزر |

 هنر ارح درو هطو رش هل اةادنم یا هسا زد هتسانعمیزارقمو بارطضاو شالتو ییا هلو تم مال مع
 رولوا هد دوص هکر وند هخشطان هایسلواهدننزو ندیود هلي ران یاز نهرلغ ردعاکر وشم هلا قلاغوټ کروز د
 قجو ردهتسانع لش دو كندونارمحو تشکر سهالوهح یاد رکسلع ردتغلهدمل- رعیار روس د نانصهدس رع

 قلب هلو هم یابومالرسک جاولع ردترابعندروصت قاکما كه نسف نم وصح هکردهتسانعمتهالدو
 یاز زاوداع رولوالکرا هن درېو یشید هنسرپ هداوقرب رولوا یشیدیآی لا رلریدخ دابر تشوک مرو د هنشوټ
 نع هدر رعورد فدا مو ,هدننزون هرلغ نوماع راز د ځ ذ هرو کرو کور کش وم هشوقویرد هنس انعم جاو لغ هل يس راف
 نال وا راوشدیسلزوج هلسراف محو مالنوکس ملع ردهدنزکذ هروسکم نع فا بایزدیدآ تشوکرپهدنزابد

 څخ ةر ەل رع حر ود هکود یکی | نالیکود هن روا ریز: تل ادتصوروتتوا یبعت کودروک» دکروس دهکود

 اب اههدایز هاغلع ىل اتق ىابومالهداب :ز جلغلع هل هبسراف محو هه نغ :رمسکو مال نوکس جن لع ردتعلهدیلما

 یا رغملع ر و د هغد عدة رب رعردەنسانعمىچشاجی سیصرح ود و یملقذ هل اتحش یابومال جاملع لو جملع

 ثلات باب ردهنسانعم هرغسلغ هل سراخ فاک رکیلغ رد هتساشعم ناناسداتسا اورام عملا هح وتعم خم نیخو هل او

 و ود. هساتلنالوا لصتم ەدە رب رعهلا اکو ردهنسانعمفار هدر و هل الک الع رده دب € دهم هوم مع

 روخ اواربعت کدو کر زکر ون د هک لموکه صق نال یکه ننلا حرز ضهبلادنعو نو ساوا یسنرمغو نونسلوا كلمو ک
 كارداو روند هده وص یراج هدنغابازاڪشاو رولوا هدنرابید یراق. كشاب کرو دهغلولغابو هتموسد لواو |

 دنعو ردتغل هدرلمس راف یاب روش دهنشوخ ناغصتصهدنرو هک هلع زوم دهد هن هسک ف رعضهندناوصقرضرو

 لقلة لا همجه نیع لغلعر روس دهدهنملحم زیکوصهب دعا اخو ه دفنمو كد قلطمور و دهنشوقی :رآضعبلا

 ەدە رز هماک شه نورد هد رم هدن راد دلوا مرک لک ارد ارا هناتسسمو ر روس دەتال او دات رد ندرو عوار لراس وف هز نرو

 اب مات تود ی هنسنرب هلا هېچه نیغ فو مال نو کس حالغلعر دبا مهف هسکررب هنور واب ږلودنک هن ند راک د الد وس هنرن د
 || بوروس هن رازوډ ردن دنرانوکز ود كرلبراع رد هز هکرد فدا مو هدنزو هنوکلګک هنوغلغ روت د هغ هاوه
 || هاقناخو هیکتو نن راذلوةمییاف:و یک موکو ی ان اهد د ثم مال قف تل رد غل خدهنوتلغءلفاعراردرازف
 | راک الاح ورار دیا امعتسا ی دراز اب راز لوا رعمعت + رد شر شهر کرو دهغادون كج هنا ۱ جض وەخاكنمادخ

 || حب مسا هدننخلیور ها اف مسکو مال عض انرفواع زوناوا قالطاهدهفرظ یراکدلیا ر هتوتقكعاہتا هدنراءرتاد
 لزاتندن و هدررا د رب روج دسوساا لضا هدن ره ار وند هنکوک كنا نال وا رسعتنابم وناس ییعد» رد هما

 || بوشآ هل تجز هحل خ بؤروطهدزاغود کروند هم اعط لوا هدنزو لولف لولغ ردفورعم ی برش نابم رار ا تد رش
 | یما صوص هل ظارذاورد هنس انعم هلواو کما قیرباهدمس رعوووند هغادرب لجوکراط یزغآهدنزو هاک هل هدمک
 فان یان و کسو مالزتف نصلع ردهاک ندننمز مدعنادلغ رد هنس انعم كلغ موو م نادل غرد هنساتغم

 هععناس ی درد نوا رد رعمندنول خدوخ ردتاسنانل واربتعت زو راھ دک رت هکردهند ول مسا هدینابو لوچ رکو

 لوا هلا هچچم یازو هد هت شم حم دلراع ردا شم یب اکو تل لا نواهدح وتم بانر هک دهدنجب رده نی ع لصتم

 || رول ندن ؟یفیداعشپاو بوشپ اه هتلزا هد ار درعق. قلاب روئلغب هنییا تنسهتاواقلانهکروندهجاقا كحنوک
 هدننققج كنويرد هنسن یراکدید ۳5 وس هکر دهد يما سا هدننزو ماع ماجن رون د د هردامشوهردن اک اےک تا

 رد ابردتاہنرب هد اوقربورات ۱هلحاسابودح ومهدعدلوا لاله درولاح یز سد دنع رلضعد یدلوا فالذتپا

 تدهصخورغ روند هکآ هتسخ لوا هدننزوهدازم هلا هدوم یان. هدا غرد هثس انعم ناک »و تاو ماجن هدب رعو
 اما د ردیف هدندنع فنصمو یشوق: نما هدندنعرفک ادکردراجتودساهدنزوال ر نی < وج هلوا یشان

 || هلتهج وب ررولوا بو دی لمحت هشطع تزارهرا ج نویمگ اوص هلیس ةا الزل ا بوت وصرولواهدنراراکوص
 د نمو هيس ابعءاتلخر دږچمایلاع یار نرو مشمز ةدننزو تا دنشنآد را, دید ر وخ یغهلغلواومخمورکفتماماد

 [| ند اقیب یاب دور دیا فصوودر د بلا عز صقربهداتعو طیض.هدننزو نامعیفلو .موح یعیدانآز و رف ید لوا مد خم



 5 رادبآ ۳ رون د هتل ۲ یراکد لب اربعتسروا لرل رو مد ۲ رون دهدهضوح كد ردو کرو لوکوز د هنس انعم ۱

 هعوساالا روش دهن رانوک هتفه هدننزوهدوشک هدوفع رون د هر هنس نلاعو یرغوطقلطم و ردختسانعم 8

 هدناحو | هکر دهدنعهر هم نع لصتم همالناس .یجوانوآ رود قاوفهدس رع ردهنسانعمقرقخ | هلحوتعم

۹ 

 راد دیدواعزغ هنغر ودراضعد ر دو یرلک دیدزاطوخ رم لقلخ رار دیاقملعت هن , نان درک بت رات الدب شعانوطو

 هباشه هنن رالت سیا یترب وق كلزوک "لزوکو اروح هلغطوا هنسانعمنس رک باراک رب دلار وتقلى و 4
 ۱ ¿اواو واک رع هلراف فاک کر ع رع رواکهدهنسانعم مجرب هدالفو یار اتم[ اندنعنرلوا

 لحوکروُس د هکموروډ لر هوروسهنتسوا توکه دشزو شک ندب رعردضام ندندب زع درع دیرع یدنلوا

 كمر د ی طموكلبا نون انا یاب .هرزوایرب ئز ەلدە تسناو یکیسسوزون درهنسک مرتوکو لراقحوح

 یناکو ها که باز خف لرعردهدنرک دهروسکم نعققات بان ز دلو عقم ےہ ا هدر ٤ هدیزع رولوا مزالهدانعمووردهنسانعم

 نسعتلا ییعالو طوضم )بسر اف یازومومنع هدین ERS رس نهر ف تغلو رؤ دهزاسناتلواربسعت
 EY ںژعردهدنرک د هموعصم نیعثلات بار ردموس مھ هلا رو نط هداحرت انوز دحورشمهل از ارب

 برغ مر ع مرغردهنسرلانعم رهقو مشخو کد واو ییمعلاس امرشو کدر <> مزواروُس دهمزواهزات نم هناج هاب ببرد
 نیر ak دلما قیغل شدهدح وتمدبأب رب هکرد هدم ر هد نع لصتم هب هل مهم نسن نا ی تز کس رد هننسانعم

 كن ى رلربد هقشعهدس ر عروس دهتوا قشهراصهدنزو لاله اع روس هت وعرار بد هنغورق امن هدشزو

 لکه دناتسدنهو ساساک !هدنالیکو هدزرلاراد ردکو رفاکرت زادمو هورطم یراکدید ی هت هدننزو لسخ

 ردراویسهقلتح عاوار دتا ی دیدیکنح ماخ هکر د یمطخ مم النحس نوکس لسع لس راریدنکمهدننکلم ن کدو

 ۱ وللم-یلاسو ڵی ووص رر دنانشاكب ون دزاو شرد رک نادار یت ییسرعاز وکط هام ال جلو نيس ن وکم ع

 هدناب یکی هکر د هدنهر هطوقنم نیع لصتم هب ه چم نش نا یف گزوقط ردهدنسهباش 2 منویانضهدنس لازا مسوندسابل

 رګ هد رعزدنلع کرو دهنسوةدزغ !هدننزولاله اتع لاشع ردە دنرک دهحوتفمنعلوا باب ردلټسم غل جوا

 نیش ی یر نور مقام نعف ات باب ا رد هنسانعم هتشغآو شایتافو شلروغو هلن ىش نوکس .هتشَع هتشع روثرد

 رلد هدلبا سرش باقل هغوقراضعبو هل دنقراضعب یش او ردمعارب دنيا نان : یعبردمآ ار ین رب هلح وهم ُ

 هح وتد نع لا باب دلم ی يعل ترد هدیاب یکد ادکردهدنج-هر همخ+نیع لصتم هر هطو نم داضناس نوا

 قىنڪ مورو د هنشاط ی بتم هدننزو ناطر س نابض ردهنسانعم یمهبش ماعطهدننزو ناز : ناضع ردهدنرک ۱

 ن وكسور دل دناک اهربنقهدنامزورارات 1شاط هلکنا هنفر ط نمد نور وقد هل ةعنض رر دن دنر اتال انج رو اک هنسانعم
 تز دلیخ فود انچ ا85 ره ایم مقر و هو م د

 لصتم هنافناس یحرب نوا رد هنسانعم موق ضناضغ ناضع ر دهدنرک ذ هموم ننغفا بان رولواةباک ید ||
 قحرب وق هدننزوفص فع ردهدنرک د هحوتفم نیغلوا باب ردلعشمیفل شده دنا کیا کر د هدنعر هجم نیغ

 هبلثراذنآو ردهنسانعمقدنخوروةج هبا روسکم یسرافمجو نکا سیاف سمع رد هتنیاتخم دخ یون خا

 قدنخوروةح ٩. ردراو یسانعم تر دهل سراف مےجواف نوکس منع ردهدیرک دهم ومت نع یا تار و دد ۱ ۱

 لصتم هفاکن اس یخکیانوا ردتغلەدەلاف ددشاروس روک نوه قشموفهدناغ هل اف فق دفع هتسانعم ۱

 ریعترودول لد لع ردهدنرک د هحوتفمنیعلوا تاب رداچشسم یغلیکدا هدنان یا کر دهدنج-ر هېه نع :

 فا کرد د هموجعم نیع فا تایرولوا لکیهه او نارپسس ین دو هصف یو هکروس دهمان اكا

 هدنراکو اوهر وود كبش مهد زون رتن رکا ردهدنرک دهحوتفم نع لرا بابر راشم یب اتو تعازوتطزووا ا

 نىك بلغراد ەدە روق كش شايب اندقلعوز اسو ن ددو مح ضعب اراه ءا غابوروش دهخاتقمرب و هسققنالوا ۱ 1

 ردفورعم روس د رواد ا کرد هنسانعملاب رغ هدانزو زامهم زبلغ ردهسانعم م نگر رینع ۱

 اخ اب ةانشم یانو مال نو کج تل تلع هنسانعم لا دزب هه هزول مع تغلو رونلا لالغ هلکنا

 ناسح هکرد هنسانعم طاع هل مال ځو ردهنسانعم قخلر راول ندبطلع ردردصم مسا ندندیطلع کر تای

 لذ االام عت ساو صی هخت هدرمغ یلتفاطاغو هب اطخ نالواهدناسجس نظقل تاغراضعب رداطخو قاشاکب عقاوهدناکو
 لنوزو قاسم رو یدلوانا هم هدنسهدامنامت رغ ردیشاط غول هکردهنسانعم كنادرکمابهدننزو نام ناشع

 رد هتسانعم تارک هکر دیفدا مود لا كلغ ل تلع رار د ناتق ەدىك ر تر د تسرد هد هناا خرو دەدەب ها

 ردا رعم كتاعڭطاعورديفر £ هرگدهراقم روند هده ەراقمنالو| هدنزغآف وتو رولوا هدرا و ټو هدر هرع
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 لا
 هد هيت لوا مه لشلنو هذول حز ورشاورار اب نورولوا هی رزوا هنس ی راک دیدقازف ند هت راض عبو راد هذول حز
 رع اس راد از 2 ج رعد رع ردامعتسم هدنعل كع ۱ نولد رص هلتسفیک ولو هدهارفو هدناشن لتترلدداعو

 ر : 5۳ هدکنح هکر د>النیوار درب هدشزومر ات هرارغ ردهدب و 0 وسم نیغ فات بان یدنلوارک د هکر د هنسانعم
 ا ات یک دوکخ رز کر دکل م وکی ج هصق نالمکهنسا 1خ رزهدنباورربوخ رزولزوک رس ەدلۆقرب

 صوصخورد هنن انعملاوحو رونلوارببعت قیشادکردیهالک خرز کرد هنسانعم ننهآ دو خو یدیدهدار ۶ هال اد

 ردهبانعمول یخ دهلی ءوردف ر ظنانلواریمعترا رخ هلعد رگ الاحروش دهددلآ اوح شازودهدنلکشغ(ندس بنیلجا

 خف كب PN NE كابا ورع هلةنر اورد تانک ابو مت دم نسوارنوکس سرع
 ناورع ردهنسانعم هطاجتو یاغیجو ناخفوداب رف هل لوهح یابورع یدبلوا رد کر ات ا لار

 زا ردیضام ندندنولرع دن و رع ردهنسانعم لر دنا ناغفودانرفژ قز هر ءاحرزلواهدمهمشم هفصرد هغلابم ندو رع

 نع لاا باب ردهساتعم كع, ۱ هط او یلغیحو للداداب رفو رودو قم هرعابو قم هرغاح ردردصم ندب ول رع

 یراکدیدرواوروناوار بعت قاش طهبدهدنسک رتو تط کرد هنسک قوتفمو قي راد نشا 7 ۳

 تر روطهدمکرت کرد هشیناعممت نمزو زول دهتو ی :زاک رت ناز اردياروهظەدزاعواب راک ارون دەدەن اد ینو
 ۰ رتبعت ردنا حا بص رو. دهذهض اس نالوا هدنس هه كت اخوته رضا امو عدل اردیدشآهدس رعوراریدهن رو

 ندهصکوک ار ارقهلبسهدایز نمز بارع روناواقالطا هشنوکة صاخورون دەب هنسذ قاربوقآ هلتینسن فا | ارع زونلوا 3

 دود تمیار تشرع ردهنسانعم قازوابو قلنوعراویشخو رھڈ هلا a8 نشو هدداش م یاررنسک شرغ ودهن اک

 زو در هتشرغرارید لیپ هد رعروت ون دهنسخشکت آةصاخو یسرقیسزوناج خقروقو بیهس روم کم

 اورو د اچ ام یک مغر عر ری دراو عروس د هناس یراکدند فاغص هکموییدرماهکم

 هرعرع رو دهده هنسک نانرقوص ANSP EEE a قاشط هند هدہکر ت

 بو

 فوق نان هدنزومرح مرغ رد هتسانعمقوتفمو قیر یت ا یخ دوبهدنزو کر راها خف رع ج رع ردهنسانعمرف ۶ رع

 رد یساندندیبنوغ لار ض هم رعرارب د هب هنیسن مزال ی اداة دہ : رعوروم دهد هوم حوتورداهنسانعمی هوکش دم

OSEدنبرع رد هب وصودش وط نلاف یزلفدش اطهه رللا نتساوقم نار دنلدو ج هود  

 یک یسمرقبح عاسو سرو کوکر دهنسانعم كلزوکو ی و قمرقتحت هلا بضغ ندیبرغرد یضامندندیبنرغ

 رت اسنالواهدّتفصورون, دهنالنقو هنالسرا ی رقمح تومار وکه لو شخ هدننزوهدن رب هدنرع ردلوعفم مسا هدرشنرغ

 | ناغفودا رفهلنا هحوتغمةد> وف یاب هب ورع هر ب هب فرع رد هنمانعم عوق م كنرغهدننزولدرا رع كنرع رونلوا قالطا هددعاس

 ۰ لعد ر دز اغەداەلادىد شاو اور همه ندب ندب زرع ردهنشانعم هورغ هلو نو کس هننورع هنيورع ند هسابعم یاغیحو هطاسز

 هکر ردهدنعر هه نع لصتم هن هد یارناس تلا ردهنسانعم قمروآ هحصو قمرع-حو قمرع ءاجو قدرت" ۱

 ef قلفوح هد نرو هزازه هرازع ردهدیرک د هحوتفم نع لوابات اهلج یاکو تعلتردنوا هدنآب یی آ

 قالطاهدهنجر لج رد هناك ندناتف ۲ تلف لارع 517ع رده اک ن در ها او هدنناوخ نالازغ ودل انعم ترفوو

 هر هو رخ ردا لو کو دمت ابنا از خورلرکید اقا هکر دیرد نانلوا رمعت هل وکه دزو نررآ ن نعزع روذلوا

 ۱ هنزعردهنم انعمهنزغهدنزوورپ وزع رار دنس اتما نعزعهدنرودنزرف دنعز دنعزع رونلوارسعت ناز د هل هد رحروش د

 یهسردم ڭا دن و ستم رش لوا یوز عدو ناطلسهدنسازا راهدنق هل لداکر دنرهشننزغ هدننزو هنهش

 اکر رد فه هزاغورد هتسانعمزاو او یسهدنزوهزر هزغ ردیرهش ةنزغ هکر درشفح نینزف رغ فزع ردعظعر شرب لجسم
 ارو هد ۳۳ ازوام زع ردهدنرت دهروسکمنیغیفأ تازو نزار بغت یوقوضقرب وق کز دیراس د قرب وق ك نانا ويح

 الیتساو تاغت هناسارخ نو دنا زو هطهدنرضعزعخسناطلس اروا رر ولزا قد ر طلا عاط# یرثک اردیداقاعوارب ند راک رت

 انتر هدانا كنم ردەد نرو روادوکرب هلنسمال زوالولرع رثد ربا سدح هرجآ سفر فدخای لارا شو

Aاز نوکس مزع هر زارو یسهلوقم لخروغ ابو لانرفس لها هنا زد عونصم ندیدم  

 كدناعوج وو هدننزو ك درا لنو 2كم لتزع ردهنسانعم هننکو تو

 لصتم هن یسر اف یازناسی ادب یذناوازک هکر دهتسانغم روالولرع لا همم کس رو رغ راراقیابلا ۳ ا

 ردردصم مما ندن ذی ازغ غ رد هدنرک و هجو تهم نع لوا ب اتر دلم درب نواه دابو کر د مدنهم ههه نع

 هدرموررولوا هدناتسه وکم قاوهدننازااتخا ناد نهرد زو دوا ذج ین هدننزووادنمواع زغرده نس ان عمو اعر غ اعرع

 هنر راشاب لع غرب وقو ین اصرازیدس اطق یز لببسوب یز دیزوکرازکد یع زدن رصواک دا وزب راز دساطت
 سم ز

 وطرز
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 شارغو شاوشردهنسانعمقاهرابو م دىدو قم المر ط هل ةن رط هدننزو شرع شرع ردت ا: نانلوارعتزدن هد کرت
 كلبا قلنوغزاو ۍازواو ملکر واو قلراط هدشزو ندیح رب ندیشرع رواک هنسانعم ضغو مذخو یک
 كمکحوصهدنزغای وقدکردهنسانعم لاطلغهدنز هریرب رعرغ ردلوعفم مساندندیشرغ هدیشرع ردهنسانعم
 هداک اس رفتول رارکچ هاکن ات وص بو دیا بصا هرقمرپ زکلاهدراس وق ضهدردنالو دود قبج نالب روق نوا
 تنالورارب دهن واطناتهدس عه هلدشسع :سدنکور و د هدهنحوانالوا هنفرطندزعا زاغ ولور ونلواقالطا

 هدس رعو یدنلوارک هکر د هنسانعم ر غرغهدنزو رخ هرعرع رارید ید یعواط شاح لغم وا قوح هد هشنح

 هشعرغ ردهن رلانعم لا اد درت هد موةلح ناس هړعزن تلاحو ناب ادى درتو قمة لاچ هدزاغوب ین هنسن یریغ اویل وص ۱

 ندرک با هېچ م نيغ نعرع ردهنسانعم قلغبحو لادج نیسو اعوغوهدب رع هکر درذدا عو هدننزو هشحرح

 دنعرغ ر دیو رم هد هم یازورلذمغرسکی کن یشیمو هل سوکرو,دهشداق قح اس فاق قانا یربغ ن ذب رغص هدننزو
 یرلکدلیا قرتوطهدننزو حرعا يقرع رلیذلبا صیص هب لوک کلا راضهدردهنسانعم نغرغ هدننزو دنزرف
 ندنسهقرا سورع یسهفئاط سوغ هدخاغزل لو ژراعابشت آهلکنا بودورفیکهدنوق رون د هنسورفناشواب
 رربدمی زتسولا هد رعر ون دهدهب هن ساز اسو هنوط وا ناشتو طك راجو بوت انربتقلطمورار اات یر ول نم هک اعا

 ناس عد قرع ردهنسانعمقلع ول هد وص ندشتافرع ردهنسانعم قعنآوضل رد ەر زو ںاجرح تاعرع

 ندکاب شنوکو قلاطهباسشدو هن وص ریو هعح قرع رونلوا ی رضءهدزب لح هيد نوخمورورغم هاد الا

 هدننزومرن مرغ روند هنر تکو یا ندنعاونا نکیدناځس ی عین دنغون میسوعهدشزودقرف دقرع رولواهباک
 اک و یسهلوقم یشپ وهلزوکهدننزو كن اکنرملثهس كنس امرعر دتخ)هدهلنار خف رد هنسانعم بضغو مشخ وقلراط

 دول آ رهقو بوضغ هدننزونامرف نامرع ردتغل هدر اتق یادی ےمو بار خزر دیا لوا ت بودرازقهدعاندکرد
 هکرذبجما نوخرطهدنزو شوحارددلنو شون امرعرواکه تسانفم نوزحو نکجنو  ًاتمورد هنسانعم لانه و

 محور رو کم میمهرع را ر درد کوک یلحن وخ .ررط ی ول راضعد ر وت د هدەكو کى راک دىداحر در داع رد هوس فور هم

 ےشخ ول انضع هدنزوهدنم رش هدنمرع ردتفلهدرلومذخ ردە یر دیدی وال ر وح کردا هناده اتش لس راف

 همدمدو هج و نالوا هد نښه رآاکدهدننز و یفکنرع ردهنسانعم4#دنم ر عهدن زودتر هدهرع ردهثسانعمدولا

 هطانرع رده رلانعمقرقح او یاصفو قغاقط هدزاغولاکو كا: اکد هه هر وبو زدهنسانعم توص عیحوو دیدرتو

 تالو هطانرعهدرلتْغل ار اس ردن رعمەطانرغەدلود ر را ر دك انرکر رل دنهر ددا تالو رة دباس د لح .وتفمیاط

 ندقاعا هدنزو كنب كنرع هلواهدهدن ۲ هکر در اح ردروطسم ولد رد هدا رب هدنفرصت ولهبئایساالاح هکهدشلدنا

 رر دد هب هلان نس رسو مر ندناروعظ ندزاغو نک راغاو رود هب یدلرشنالوا هدزاعوب نداصف نولبّضابو

 تضسیامرس قوغوص ولت دشهدننزو یشورد هلسراف مح یجرغ ردهنسانعم كليا یرازوهحولو یتلغاو

 رونلواقالطا هکو دود یج هلاح قلطمو راز درام مهد رعردفورعمزاس کرو دهن هدنزوو سورع ردهنسافعما[
 هکر ورش هدننزو شادرق شاورغر دهن انعم فتو یلچآ ورونلوا قالطا عطقلا لبق نکرد هتسانعمهماو قوا[

 رسعتوکروس رانش وانو راریدربکو آهکرتراربسوصو رارروسلیشح هک لیناو هزب هلکت رله ماوح هکر دله دنررط
 مشخورهتورد هنسانعم شارخ یسهرابقنرط هار قفوراریدشاورخهدهنان یراکدیدزدن ورود هد هقیا یراکدایا |

 کو بک د داش دن رع هدبنزو دونک د ورع ردهنسانعم شاورغ هشاورعردهنسانعم لاو یغورواکهنسانعم بضغو 8

 هلکن اردعل | نالوا رعت للا: هکر ذنفذا رموهدننزو نزیور نر ورع ر درت د نال !ولهدر وحر رھ د یسهحکفافز ۱ ۱

 ]| درا ےج یک رعیدنلوا رک ذ هکردهنسانعم كتسامرغ نسا رع ررر دلاهلههدس رعرونلاهتساشنونوا |[
 هدخافزءلءل بولیریو هب هجو هلتراکم طرشهدننزودب رف دنرع رددیدشدرب هکردهنسانعم یصنرغ هدننزوی رغ
 ضوح هکر ون د هغ اما يس لوا هدنزژ ند اتق یاو لوه یاب ندب رع رون د هزقناقبح رادهنخر
 ندضاغاو هاسمندماقتنا یلداقمتئاسا هکردهنسانعم وفعو لە دننزورمم رب ربع رولواهدنراسد کو لوکواآ

 ردهنسانعمنازب رغهدننزو نب رب نّرب رعیدناوارک د کرد هنس انعم نب ورغهدنزونآب زع نار رغ ردترابعا
 کرو ضوحهدننزوكنربرب هل دسراف ی از تنرب رع ردتغل هدا هد یازرون د هغطابهاس نالواهدنراس دوصو

: 

 هکر دنا« رد لزفاسو یلزوا لدو تقم یافو ل اووجیاب ےغیرع رارید ید بالخرونب د ەغالا هاتسنالوا دنزابید
 دوخاو ندرافو ندزوب هکر دهنسانعم لانو زار ات نوکح بالاخ. هکد هلغعوط ابا هدقدلصاب هنرزوا |

 هدنب رع رارایق بولبرص یرغوط هبعاشاندن آ رلقحوح رده نالواندموق هدرارب راتو ندواریط شمول
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 كاد وس رعش هتفک انو ردترابع ند کیا عارتخا نکیغو یلاذمو هنو م ی هنسارب هکر د هنسانعم عادیاهدننزوداذک

 بولنا تالام ندءالمولو هظحالمیفرط لدرذرب اعط هد سمار هکر و دەدەم داو لت اق لواور واکه نسانعم

 یمرق زرد خد یاغاراد مم هکر وذ د هنج اغ ادالخ ا هباارر سکه یرابع هیلب انا العفوالوق هسدا هن تاو صو قح
 نضعلا دنعو رونلشوخ هدّساغ ندن ۲ یعسقولآ رارب دلا یذع هدر رعوروناواربعتدالخ ارولوا یر غ یکبانع

 لوا اردا چشم یعل تر دەدات یکی ا هکر دهد نعر ةف نيغ لصق انتم یا ناب یجوآردیسهویم ك 4 ء زارع

 ST ۱ تعردهدنزت دموعه نع نات بان ردهسانعمنافرع یونادانو لها تع ردد چەت

 هرفتع رددنسا دعم ناقر ءو نادانو لهاح ی دوبهدشزو رتشددلبا رعتع ردرو مش مد)هضورد هنس انعم تغ نالو ۱

 یی | کرد هد نمر همه نع لصتم هب دل مهم لاد ناس یګدرد ردهنسانعم تسود مارحوراک نزور د هنس انعمرفتغ

 كحوکهکروش دهن رهدنانلوارببهآ كل هدننزوهراکهرادع رد هدنرک د هجو فم نیغ لوا بام ر دانم هاچ اة دنا

 یعب ردهنسانعم نیحرب هدورارونللویرادجوارب زنخان رثک ارولو لو ندرلن صدفراعتمویمیهدنلکشل

 هد کم ورا ون رد رارود یسهلوقم لجرو لابوغا ر س لهاهنگاروس د هب هند عوذصم ندر

 دنعو یدنلوارکذ هکر ردهنساذعمردع هد زول رخت لردع رربد قالق دات دکر د هح یرلکد یک لر

 یحاص ءالضلادب ومورولوا یک( TR زرد خد راکورد جرد السرب نمر فد لهاا

 ردهثساتعمدنک اتوتاتشو ل جت هلا ثلت تا . نغدغ یدابا ۳ هلا هماحو هنجو مهرلراع هل يلد أ ار

 نعیات بان ردهتساتعمنادابو رتناو او ےمھو قجا هدنرو لود لندغ ردهنساذعم بار طضاو شالتو قلابحو

 یارناسییشت ردهنسانعم هقاىق دبو لکشدیونادانو ىجا هدنزو هدکتب هارو اف م هرودع ردهدنرک د هدوچ تخ

 rary هحوتفمنع لوا بأت رزلیبسم ییاکو تغل حوا ناسک هدا چوآ کرد هدر هم نع لضم هوم

 رونلواقالطا هدر هنسک بلقلا دس او هر ر هو روس دهدهنالعوا زعادرحوروس د هب یراق هشحاق هد نزورد رع ع

 كك و باوا نوجا قمر دلا بوروشودوردهتسانعم كاع زف ع 1یتسوروابیدنکی یم شوقه طار دید شهد رعو

 نالوا ضراع هدمادناو هدهرهحو روشو دهرزوا یکو یعدردرمسقم هل اهر سکی لع هد الشم هر غ لع هو طارد هنس انعم

 هدومزآ نو هتشانونادایو ولفاعهدس ر عدم . ها مسکو رولکه رلادعد فد رشو را اوکر زیو مطعو کشو نشرزو

 رولکدنسانعم نادتلفو سومادیو ترغفو رددنسانعم نون امو ثنو هدنزو هجارس هحارع ردهنسانعم

 كعرب ددومشاح هقرطر هیوضد رخ هو مرا ررر رک عبور مخزن یراق ا ناتا زار

 ردهنسانعمكم ااناراسعاوهب رک ندااعلاوحاوقالوالفاع هزارعهدد رعو رون د هتم هد رعرد هنسانعم

 أ نسارز ردتغل هدرلنسهدانعمول ردهنساذعم ردکو هنسءو شو ردردصم سا ندندسارغهدمزو شاول شارغ ۰

 تؤ راو مدد هل د دو قمالموط هلقثر ط کر ردرفدایموهدننزوندبشارح ارح ندشارع ردغداسو ز ر ا دامت كىشو

 ردلوعفممساندندرشار ۶ هدرسارع ر واکه نسانعم قارازاد كع | بضغو مشخو قاراطور دهنسانعمقمراب وق

 رام کرب , رسو تفقلو و ردهنسانعم مظعاوواا هدانزءلاواو نوکسو هرم خف ك كنروارغ ار۶ ردرب /احهد هلن ول ی دن نبش

 رهمهدندرن وکیوکر دهنسانعدهیق نمار رد دک نددنابارغهدننزودقرف دی دنر د روی ااغ رو اکانت ۱

 هدننزوناسنیح ناشر نادترع روس .دهمزواهانشعولرب هد زو برت بس رع ail بلاع لعەدزةنانلو لئ زتراکد

 بوئک قاط هد و طسلرل اش یکراکر دشاطلقیص مورو دمو الو ط هدنرادقمعارذرت کردە انعم نادرک ماب

 راد راعتمرلغلواندباشخ ای هر ارا دورا د یشاطخول هکرتراراوا نوک هوا یرب نوا قلو ماکس

 هحارع ها ارنوکش هچرغ رواک هنسانعم تج نو فد رګ نزونامش منلقوردغر اعتمهدنراتسدادغرو نا تند رع

Iهدهنسالاهاو هن الو ناتسحرعو رود زدن ادا دو نن تا تر عنو نحو زن  

 ۳ .ددنکسم صضوص هننس و زا هدزودرمس درع رد الو روپ ثم هدناساو ناتسح رب .رعرو د

 ندنظعللد هار < عردهنسانعمنارح -و قعر وقهدننزو لر لدرء عروس دنبال کر

ی کقرداماشهنعاونارد هنسشانعمهنودرکو ها ارعهدنروهدرا هد رغ ردنکع
 هحوتعمیارزرغ یکهقرطو ی وو 

ن رد يعول یشیدو ربغص كن اننانلوا رب عت یک کد د نابوح هلا هپګم یارو
 :e کوو کن رود شنا

 سس

 واش یرصتع ندعفلعو ندعاوا نوت د هنا قانا هنو کرب هشیخ رعاه هلار رسکو ردهتسانعمبن رطاو یعن

 دد حاعا هدش رعو ردهنسانعم قلنغراو روو تیم هو هد نزور سرع ر ارد یددد هس ر غصو

 ا ید نسار رار د نند شوکنضهکردیاش لز مسا هدشنزواسرت اسر اس هرع ردهنسانعم قجاص

 هدیکرت

 م 23 هم .دزژ
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 ۳ و د الوش هدس رعردهنن انعمراخو نکس هلمسراف یاز زاع رد هنسانعمیاحالحو نم نوعا مرک ای ی

 ندرکزاخرون در هنسن شارابو شاجاهفرط یکیاو شلربآهدننزوزاب ساط زاب زاعرو نرد هد هب هنسک لوس یزغاو
 یتاحالحو تا نو المرمکایسهلوقم یغاسو لولو یتدراقیج درک ندقوم هدنزو ندرکز انرلیسر افیاز
 دکردهلزق ندنرانوکز ود ناز یرب ردراو ينام جوا »زو را هر ردا هدرلس رع یازردهس رلاذعم

 كناناودح نعد ردهنسانعم تاناويح مد ج قلطم ثاات رد هتسانعهادصو تم صو سسیربد راردرازف نب رازول

 یوتوصقروت هلا دی رق هنسانعمموقوصو بب دیهزاغزکلا روناوا رببعتیوقوصقرب وټ کید یراقری وق
 روت دهددزابناح نانا وا هدب او بک ر ءم نارد و هش حاف نابزهدنز ویزا یراع را اربد خد هز اغمدەدرب لح هد
 روس ده هنسکن دنا لاتفو ب رح دنا ند یا دح اهن دصق هر و را تاتو مزارحاهدس رعورر د ځد هنس هلو طرا مومو

 [هقوحود ود هلک اور دکو کی راک د یدناغوح هکر دعما نانشاهدسر اغو ار دیس هغ ص هغلابم ن دل سعه دنس رعلوساع

 قورق ۽ هلوا غلاب هالعاهج ر د یو قشع هکر دق شاع لوا راو ی انعمشدهدننزو شاف شا غ رار دنا لغ یس هلو قد

 ےظعداہسف © ردهنسانعم نهذدنکو هقیل ت دیو مهف یک ٤ روس دە را قامت ۳ رد هنسانعمهزوغ هشوخ یمقلاس

 یسهرد هج هللا چم نع یطاعاع رده اک ندداقنهو عیطد شودرن همشاع رد هنس انعم ددس یاعوغو روشو

 یک اغا ردنا روهظ ندیداو فورعم هلکید هج یداوالاحووام اعهدفاس هدننس هب ربط با نیطسافزاربدیشاط
 زونول ین هګار هدقارح نحر ولوا هبط هقبطو فیفخ هدانزو هام لث ام کو کرولا هیقوار ندلطر پور ان هدشت 1
 ۱ قارشحو عفان هعورصء یرو لرد د سوطءغاع رو سطاعاع رجهدبس رعردلیقن یک یمەعار تفنو]

 || لجو ناتدویرب ردقوحیاوناردت ابننانلوارببعت زو زابدکر دعا هندو هدنتخل نا ,لنسغ ف هعاع ردعفاد

 | هناسنیرلکدندینارت و یزوقو قرانویقهد:زو تف | تذاع ر دمعو یری دار هسناوا رک ذ قلطم رولوا یرهنو

 ۱ رولوایآیرب ردو لب وو ضد رعو لب وط يقرزوهدنرادق«شزفرب یرللا دو نالو طو یدرو> ال یس هذ درون د

 اار سکه روزه تغلو ردرذم للتو ق یطرح مد یردق لام مرابرار د یخ د ثیغار لا ةر حشو تفاغلا ة شش هد رع

 | قلناقشرةو لالتخاو هنتفور دهیاکندنزاوآ هغرقهدنزو اچ لاع زدرظنُ دیسر خد هبا هشم یا یلدناتو هب ااف
 ۲۱ هنسانعهروسز هنایشآ یتساویرآ ؟ ردردصممسندندیلاع و راوینانعمتردهدنزو لاف لاعر رک هشت
 | هردنامو هراخمقحهرواابراوط هدنراکناغاط ۽ رونلواربمعتنبا کروند :هنهاکهارآ شوحو هدراغاطقلطم ۳
 0 ردییط,قءالذا مسا هدینابو لایا مال ممض اطولالاع ر ۳ هنسانعمهراخمو ف هکورو دهر یسهلوقم لاهجسکو

 | هدرارب ولوصرارب دیس 2: نام هد دکر ت کوب ر دب غك رمه مءالقاب لقب نو هایسورغصا ندمل ةد رولو اوج هدرمصم
 || یرصم ءالتابورولوا یهرف یک وربک | ندنغاریب یناتسب ءالقاب یغازبب و ظرلغ یک کوک شماق کوکرت
  ندندیلاغ دلم الف دلاع ردیس ه ودا لضفا تانمنحلاهسا ییطیقءالقاد وبشا رارپ دلة یسآه دیکر ت هکر د سرت
 || ندملاع روس ده هنسن نالوا هح از بط قل طم رابابلا یدنلوارک ذکر دهنسانعملواع ولا ر دامشتسملغف
 | یاساملاخ زدهنسانعهراد مار اب هبلاخ رواواهنسانعم حاردو قلراووردهنس انعمحرح.دنو یار اوت هدنزو ندیم

 ۱ اردهنسانعم ناونانو فو فر عضه دزو یا یار د هنسکی یی اصر طعو ی دنای دکر ۳ رابع کرد ةت ا

 یراهنیرنوتلا ن دنا اص اح هدق د نلرو لة یحر د جوز انلاین اریطر دید آره رپ هدن دو دح ن هدنزو هناخ هناغ

 ۱ هراغم کرد هستم لاعو ردلدب ندفاکن يع ردهنسانعم رشو ا هکر دنفدا هو هدنزوو اکو اغ ررید راقیچ

 ۱ ۵ و ګا قامت هن و هیانعمو هباواو ځفورارب د هرایش یربا مشت هو مضمواو نشوان زو دم و
 واكو اغرد ہک م ندنظةلك نش هار اع هلا همجم نیش خدو واو ن اوکس كنشواع روت دهد هنمقلاسمزوا ىر ا نال وقل
 ۱ یوا نانلوارم,عت هر دنکوا سد ی دیا زتو دمت ی ر غص یکر ت یانعمرد هنسانغمزنو دن لتسورد رفضهکردهنساتعم
 هب اللعا هجر د قبو قشع هکر دقداصقشاع لوا هباواو ےض وشواعیدلوا لعهدن ؟هلغلوا تااحوب هدکنکد رمسکا

 ناسیمکیآ ردیعسا عاطرب هد-زوهواح هواع روس د هدهنمقلاس قرودو هراشیراقلمحو هوا شالوا یہتنم

 مزامعوز ایعردهدنرک د هح و تف م نع لوا بابر ړل تشه غل لا دنا ج وا هکر ده دنعسر ه چم نيغ لص تهن هد ومیاب
 || خزرزتش وکه دنزو بدا بیع روذلوارب عت وقر وطر دت دوج یراق د شاط هدر الا كنس هغ اطر دلت هلا کیا[ "

 | هدنرالا كنس هلوقم ر دنلتو یهودو رود ه هردنکسوا كج هروسرغصو كشاهدننزوهراشا هرابغردهدنرک دا | ۱ هروسکم نع تلا باب رار د جد بغبغ رونو ارممعت تاقاص کت ا یمه نالوا هدنتلآ تاک !ییعدرد هنسانعم

۳۵ 

 : دابع رده دنرک ذهموجضم نع لات باب ردتغلەد هلا چه یازرلر د هدهب ینا وصز هو صو هقد وط یرافد,هاطاا

RNر  



 یر بنوا

 هنغل هروفرانح هداوخرب روس د هنج اعارانح هدنزومافملنا هام یا مادسعر دهدنرک د هح وعم نع لوا نات

 هناداصواب نوکس صیع راردیا داریاهدنماقم لالقتسا یهب وندتابح تدمهک ك لرد كلن وكن ؤا هرورهدشدع | |

FE 

 . هبهعنصو ەت نالہ اهنوک مسلط لکشلا ثلثمو ردبا روهظلکشلا نه نادار هلو هدر متین
 حابصنج هکروذلوا تون دندو تاو نوصا 0 | عاوقهدوقنوازارآ اه نانو راھ وخ هکرون د
 هک ندناسآ ۲ تحت یدوع رونلوارببعتهحال کی ۳ هردو ضا ہن ی6 درع ردح ابصنیح نیجسدوع رونلواریعت

 ر )سم ید اکر تغل نش هد نراهدنا یی هکردهدنر هلم هم نيع لصتم هر فات یاب نام یروةطنوا رونلوا

 هه نیش اع ردناسیناودی راکدىد كش هوکن ايد رک ردش کنز مساهدتر و نوقعن ب وسع ر واد

 روند هچشم هد رع راق حام هنا دلرابرتک اور دنانوکټ هدنحناكت [دلو رولواهدجر هکرون دوق ر دل لوا هلا

 قا بامزلرب در دبعشنمندنت زذ كنا یس هغئاط مورو چر ذار درعا یرینکر دارب لس راترضح مالسلا هيلع یا بو قعد
 تکر ن دنامنآ سم د عر ولزا هیاک ندب فو هو یو جار تو عافت ا نیاز ةددہع ردهدنرک دهروسکمنیع

 نابزمم هلال مهم یارواز نآرزمءر دیرانوکو طرول دو دعم كنار اصنر دن وکی دارا لزا اطا یسع ترمضح یاعد
 مزوا هللا دو ارنوکس EIT رون درورعز هدر رعو نارمشفلع هدن اسارت ردشع نانلواربخت لاه هدننزو

 زاد اه اکی دندقداح بطوردناتفاوترپ وتاتفآ نیشنهدیسعردناوغرا هداب ناقهدیسع رده اکندنمعلاس

 | هدکیسعرونلوا قالطا همزوااصوصخوهرهوممنالو نلاک ب وشت هديا یل ااا هص بصق ءاه هه ام شدیسدع
 تن یزاصنولوا هک ندنرل هلع ع. هوصو ن دنر هز ام داعسورد هدن نیا تک ۳4 درد

 نیعنراقمهر ىج فور را تفك ی زکسنوا ردد اوغزاةدادردردئسعردہمقلاس مزوا ههامه ودع راز دع

 هد نمر هڅه نبع لصتم هغلان اس یک اوار د تعلو اان هرزوا ناس ید نوا هکر د هدنرب هت تاب اکو تاغل هر دص د هلا جم

 هلضفور و وج ھور روډ لت اطالرناذهو طو ہوا درو نات با رد 7 تغلرب قرف ر٥2 قم تایرپ هکرد

 كح هکو و قح هناو طقسو نارح شمقچ ندقمارب هشیاوشلاع ندلعورو دهدهنسدنکود» ری ماتم ۱

 ریبعت یسهشکنم تیاطلا هحوتفم نو كیاماغ زدهنسانعم یازاسو قل تحو قلتامرواهدس رعورو د هده هنس
 یاعا دالخاو یاعارادیمهدنزو نهان داع شباع رارید لس ستهدزامشو بالکلا جفن هد رعروس دهتاس نانلژ 1

 رلرب دید بلا بنع هل حلوا هومم یکد دوسهدٌ اغ ننیصو او هیرابغ هد رعهنسهویمر دنا ره دث یهوکی راکد ید

 رراب اها ههورک ناک بوزود ندقلا رو دهنخلوب ههورک نهاد دحوم یاب "واع زو ذوا بت دالخآ دیک رت

 هدنارد ره درب هدد اک رد زوده ئا یاعت هل هاشناروشلواناس هدنسهدمرار دین دهب ههورکن اکر

 ردیعما ی ارولزر ایمریور دید آهلحرب هددنو ر کور درو ذم اجو نسح نلانعلحو یک موروشت داز اور زانو العا

EESزددورعم هم یمن هنفدو یتاریو هنفد روش .دراغلا بح هنمګوراغلاةر جش ەد رعروت د هنحاعا  

 جراح یر عر طزدهتمانهخ تلبانالاتو امغدهدتزو ن دسراو هبا انش میا ندر اغ ندراع رد هتساتعمذراغنراغهدس رع

 قومع نوساوا ح وبصروناواقالطا هدهبارش قلطمردارش نالرحا قو حاص کده اتم ج وه

ECCS SEE SE,ردنا ارش نال رجا بص ماک نه کر ذ حو بص هلتیسن یاب یا ییاع ردرذنن۵ دعس  

 خو بربنک, مترادف یامیهم یازویسراف ےج روشلواقالطاهدهنر اف کل ھات زادللود و صو ەق اسو

 ردندنلست عاما هدنزورومورام روعوراع E لهارتو نادنزدام هک .هراغم تنحو غدالا چم نیغ

êنالانو امغد ورد هنسانعم موتح راع هدننززهراح هراع ردهنسانعم  

 ارمنک نوقیراع ردهنسانعمقشرولو اکو و مرو رق نالوا هدناغرواو هدب اور کن ال اتویامغرورواک هنسانعم

 یسوارولوایس:ثیدو یککر اراد کو کنار طخراضعور دلم یوراد فور عمل او بل اف ےہ نو فاتت یانوکسر
 || یسشید ردیفلاخم كنوبککراورولوا مجاریکد و هقط هقبطو قرفتم هلعاعوا قو فسع یارو و

 رد کر وح جاغ اراض عدرا دالدا فالتخاهدنتقشحر واک ن دهد لب مانی اغاندن دالد مژرورادوب رد ردات كم وج عرج

 ۱ رپ دید یوو لا هدنفوح كح اغا ضدیکیراتنمحاعاراضوور دیکوکلح اغار نم و صحرا تعدو

 راربد رولوا نوشب راع رکد ورود تولوا ن ةغتم خد کو ک كنج غار قحی کیر دلوا لصامو ا هدنج اغا هشدم

 همان ییردهلصوو هنس | راویمانعمیدهدنزوزاسراع رد :ا طبضدل اهم یازیغل و یا رام دیو ومو

 .عرضنوز ابن ردهشهانعمقالتسو قیراو رب ۲ر دیشوقوصیراک دیدزاک e TE رلداوناا ارتف کردهعقرو

 لوب هنهک۷ رد نشا تغ وب ماهط ای ذاذتلواهتشاوهرش ٩ ردهنسانعمالغو طقو یلتستوق والاب تم |

EGE 

 یاو ٠



 دد ےس

 .. سس

 رقع یدلوا ضرقنمیلسنو لاله هلیساعد كن راتزضح مالسلا هيلع ناوف منهل نح هلغلوا ناکیار قربضم

۶ 

 هموجدم نع لات باب ر دندماوع تافرح نحرارب د یز داس یکساح صم بو دما ن طظ عفوا ز5اس یب یک طصم سان ضعد

 هرهزو ںاتف او رو یرت مو لحز هکر و لوا ق الطا ید هر هرا مسو ر د تارضح مارک کی الم ڻاب واع ردهدنرک ذ
 دوسم یو طم كنغاربب رارید سطاهدینانو ردیجاغا نلتروکنهلدافز ا نوکسو مال خف قیلع ردرقو دزالمعو

 کروند هده هرا نالي رو هراوطو هدغاک نالس ان دیردهةفو نوچ ایه زاوزا هد رعهلاررسکو نع ځغور در عش
 نع لوا با ردا شم ید اکو تغل ی واه دایکی ا هکر دهدنعبر هلم هم یع لصتمهجم ناب ملا نوا رو لواری بغت

 كنو ردن اصرفو رعمی راکدید نیس یه هد کر ت کر ددر وم نعد ردسآ مساهدننزوراهب راع ردەدنرک دهخوتفم

 لوار اعورونلواناس هدنلح یاعت هللاءاشذا ردراغ مارا دلوقریور دراو یرلکح زانو ضاسرولوا ید یر 2

 هفح هدمکر وخد وههدس رع رولوا ف وس یتس رتول یک لګ یراعوردب وسنم اک |یراع هکر وند دهر هنسک
 نوکس 2 راربدز درک مازع زدهزبس فورعم هکر دیح-ا سفرك هللادنوکسوار مضو مممنوکس درع رردناربعت

 عمق هشا توپ ندش ورم موقع نیع قات بدن شب فرم فوم
 تخارب ترک هدن ایحوا هکر دهد: ر هلمهم نع لصتمهب ونام یک د.نوا رولوا لامعتسا هدنرللحم قلوارخ
 ردمالسلاوتول هلا هلع ناو نع تیم اخراکشمیوسنک نازراربنع رده دنرک د هحوتعدنع لوا تایر دل تشم یب اکو
 نانز دحربعرول اه اب ید ند هککو ردرلد فازو لاخو طخ رترنع هب رامتعا جن دلوا شیفا عفنلاماع
 | نازرارمنعنازررم:ءراررک هس رانو ب وابن درا مسن هګارلا بیطو الشد رتعو ڭدىمەكردەدالاق ع ورب ندناروز
 کرد عقب مسا هدنزو مدمج مدنع ردهنسانعم هجربنع هنس ربتع رد هنسانعم رتربثع لبتسربتع ردهنسانغم
 راد دید اقدع دل هلو اقنعلا لد وط ردس رع هرو ص ت غل رد مس ادو قة مو مسالا دوج ومالاح نود یو غریب هلفاع اقنع ردورادیراکدید فاق شادرق هکرت هکردهنسانعم ناشوایسنوخو رارید دیاعا هر ول ردفورعم

 هةل راد د د برغم ی اقنع بودن فضول هلنا زغم نوع ددلیا مادعاو تارغایراهنسن یی دلیا فاطتحاو

 | رد ةتسافعم رخ كنابهدشز قیر نع ردت یاودی راک د ىد وک تاج یه هماع کر دیا شو کنز صهدننزوریضس
 | یمیردمعسا راناک نو نوکس معروس.د هک شا تلکرا شیلا دنعو رود قه هدم رع دکی سهرمکآ كشاییعب

 | مطاقو سبابودراب هد هاو یلوار دم رعم رانلحرون دهنکحر ولوارسعت یرات نام 5 لح اعا ران نام وا ینو یم

 اورکد ایه هک قلزو غوا نک ريد ندیدزد نانعردهباک ن دقل ؤا مز مو

 ودنصوصخ مدٌنفصتو رار دنا لامعتسا هدنالهسم رد هوم فورعم ها وب ها هدد شم نول نابع رده دنرک .د

 ارضک رڪعر هک ندنسانحم تشکنا رس كنس زانراکن رتباتع ردهنارعاش تب اکی سد ندنتل لب وور دانی
 ارد تسانعمرمقو قمروغو هدنزومضع هعع رار د سزلا هد رع روند هنکدرکح مزوایروقهدنزو

 ۰ ۰ ۷۳ ۰ ی
 هدناتيکا هکر دهد نجس هلمهمنع لص*هواوناس یر نوا رواک هنسانعم حو یمعس هاراربو ك مزد کرو ۱ : 2 1

 رلوماوب راد دید تیلصلا دوع هلغلوا رد اظییملص طخ کیا هدنلخاد هدقدلرمت دک وک لعاب نانلوار بعت ید اقش

 | تاوصا ترثکراغوغو نلغیحو هطاعهدشنزو ون وعردهدنرک د هحوتفمنیعلوا با ردلټ تم یب اکو تغلزوقط
 | یراوب لا غاص مدآ رب هرزواغا هک ابوکر الز هرب ندرخلزانسهدنن-یلاشبطق هدشنزواوه اوع رد هنسانعم

 هعمس كل نانا و

 راترهو یدنلوارک ذبب رقذع هکردبحاعا ناترکو ییلعردرهرب ندنعوقیلع هدننرورس وک جوع ردهرابس

 اى نعرفو لث ام لوطور دت سمو ردةدو غ یرغو لسو طر ی شپ ابو هغ زواو نک سک یقروو یکی دوببد رفدنح اغا

 كل همزواهن رمو تاعا یمومهدراند ضعو یکی د ناخس هر لوا هد کرت ز اوکو درر وطنامز قو هرزو ایرو

 ۱ لواژرو :اواریعت یاعادوع هکر دحاناوشوخ روم دوعردهدنرک د هدو ت2 نع ییا باب رربدیزوازهاسو

 دخداملوا نفدهغارمط رردنا لامعتسا بور اشح هد عد تو دنا نفد هعاریط خاک ر بغت هنتر وص ردیکوکر کرب

 ء ردهتسانعمیدآریدهدس رعو رر دیدحاص نوعکت ؟ردهدناکشررغاح یی هنسکرب شوط

 / ۱ هکر دانناواف سا تیلصلادوعرارید ید هزاس نالو ارب عت هت و غالو زالوا صا اخه دالوارغتسهدتروصكموروح و

 اشا اردخ اغار هقشب بیل هلادوع صعبا دنعو ردن رک هدر ادو رح“ عهرو ع رصنمآت ین اضعتسار رووزعم



 ۳ تفت 2 6

 TAREE اعود EOE و هر دیار رویم درس ردد اقا ةةة

 مهایسوتماوثرد کن دیک اوکن ام آدتعردهدنرک دورو کم نع فا بازو باک ید ندنوکلعا چایو زو لوا

 ۳۳ CEY ر ووا اکی د ندان در د هب اک ن د شنو کو ن دنا زورو شد دع زد هب انعملوا یدوزورفا نشد عر داماش

 روالوا هاکندقلواب رلاط بهت سفر ن دش باععرولوا هم اک ندهواوات رخ راقتمننع | ناّقع ردهدنرک زهموع 2د نع

 ۱ سا ناهوکراقع اجزا یاج یم و عفا: هبا عا ققیدیو برقی دامضر د کوک جا غاران ینا مهار اتم مد اراقع

 دیر زیست ی جو E دوعم او عرار د وعلا دوعهد» رعودکوکكاودروپ ثمکرداحر قر اع

 ۱ هقشد راضعبژ ردکوکۍراکد دیدربک | هکر ادکردی ح رقلا دوعو ریکوکر رول سهاحر قره اع بو دنآید رفت راضعدو رلربد
 .باترپ هکر دهد تسر )مهم مع لصتم هناک ناس ی دودنوآ ودنا یش د ناهوکرقع للا فر لب ار در دکو کر

 یر ردو ییسفندو ضا و یراص ردراو یبعسق تب ر دک عور هد زور نع رمکع ز زر لومیم یغلی رەد وتم

 ارد قوایراهدمکر شدکردصاصت تاتو ارهاط رزرو که اود بول ادردنا یدعتندن آ ارتکا ییوزآ لات رولوا
 قوس روناوهدنناوق یسیرآ لاب راکه دندن رات عرار شو )صور ایر آور کا هدربنشن «ناوقیرآص وصخنووآ|

 ِ دکردرئاو کلا | خسوهدلو ترب ورار دیار بعت لاو د هد کی تورارب دورا داک !هدزارنرولوا آ اهد -اعودهنست حوزه هلا لسعا
 ردن ن یراکدد یومرکا هدرا د ض عدو یلولءرب لح اق طاع هدسک و مو رب هدزارشرارب دیو لت یابسوم

 هلا هلمهم نبع ORAS هنماقم موم هدکلیامفرفوخو هطعسو هب رضو هددکسریو خاک کنسا کک او

 هدنزو تلف اصرار درت  رعم لعکع قعقعورارید قعقعهدس رصوهیشوت نات نون وقس وال

 شاف هدږنابووورادهابس هدز ارشودوسالا ةمركه د ر ٤ رد ناد نوش مسا هد نرو هلک اودھ اتم جک

 ویک هنگ رام هن امن نالواهدنوا ارطا ردنددعوقیتراص رد [-نیراکدد هج هر هدینکر تو نیش

 مدکعاریزراردیاربعتیدکسنالغوازسکدار اکرتردت ا اویا ۱

 ناحر روسرلر دناق فیش یربر تسعل ها ناشر وسیرلحاصتادر ةدرتک ارارب دیرربتعلاک ایا ارعلهاردندنع و |

 قارتاک | هدرصمر ذکوکرب لد دو ی او هاشمدنشاب هموار هغ ندن او هبیش هنا هر وس یر رب تیعلوردمولعم |
 ردتابن ولنکیدفورعمنکردرکنک هدننزو نولح توکع هلو ا ص وص+ هفار ۳ هرول تل هکز دز اح کلر رند

 رانغوزو نوکعهدس رعو رد عو فاتسبكوب هزبس یراک دید 1: اد اج رار دنا لو ام بوت قححاح یسهزان

 هدر رعردیشوق ناغصقص کرد هنسانعم لعکع هدننزو هزکد کی "هکع ردهنسانعم ناخ دو نو یکم نود هتسادطم

7۷۳۳۹ 

 نا هدنح ر شهر اور ص موج سم یدنحر لعالم ن هرکس ولو اهدنا وع ف یاران خاک و اشارو دقعقع

 صصتت قغیدلوا ندهیسراف وق ةكعةيسزافلا لاقد ضا و داوس هیف فن لا لب وطبارغلا نم عون یتعقعلااماو
 نع لوابات رداټسم ید اکو تخل شد نواهدنا,حوا هکرده دسر هل هوم نبع لصتمهمالناس یعشبنواردبا

FEIT ۰ی او عیتشتوضب ر ءاو ردهشسانعم هطاعنو اعوغو یلغبحو هشهرف هد زوالاک الا الالع 7۳۳  

 کو یاصرکم» دىکرت رو ل وسغورل دا هدر روح هکرد کم ءاک ساهدنزو ناطرسیلعح نایلع رود هدهماللک

 ید تساسآ هد نا و هصة ص9 رع ردتاہن فو ر عم هکر دوغ وا هد رو یخ .فلع ردهاک کر اکدبذیتد سا

 هدننخل سلدنا ةصاحو هب هنسذ یا قلطم هدننزو اشیاء اف مقلع ردداس سوو نوكٍاع هکر داند هیاتلع هزاتعاع رربد

 یساغاوغاهدمکرت ردە چر رک دچا هل ضع۔لادزعو رارب د ل طح هرب رع رود دهنزوراف لهوا

 یدنلوا ناس تاعفدلا یتیدلوا یرمغن کلید یعاغا موقزاک او ررر دث هدر ءارالاس ردروخث نانلوارببعت

 هدننل قار هدودرا شلع 22ا ب دندهلوا لغامتو رده اند ۴ مو وا رسا نحادنالع

 | اردمالبسلا هيلع مدآتنیطرمخ i ca اهطا لع روت دهب هصح نانلوااطعاو ع زول ندنجنغو فری ۳ ی ۱

 هراتسو انا ذونذاکرغ زوریاهآع روئلواقالطا هدهد ذاکر ذورولوا هب اک ندنغلم دنا لقداصرق
 ردهنعهللایضر لع مامادالوا هلو تعم مال نا ولعرو لوا ق الطا هنعوج لرلو باف آ 0 در یص

 ئر یاد نه هلا هلم یاو مالنوکش تاع ردم دا کریک نع اثبات اروشلواقالطا اف شو تاد ادالاح

 هرروایرانادو رولوا یراص لئامهترج یکحوهها ن ؛دنآآ کوکو هه هنغارت 8 هذنهد یار رداد دعو

 هلدمع خفه ثلعهدس رعوررید یزقادرب هد کر ت رووا ن زاغ شاتو نا هدا ردبانو کت تمص 4مدش هن یک ط صم

 هنس لج كرا هنس نا لوا قرفتم ندنرب یرب نولوآ لد داف < چ النك ا تالع ردهنسانعم طاری مرد راف

 دردیاربعت زفاس هک زار دیخدیوز ناعاکرد کطصملضتعو ویو یکے طب یه هه !قالطاا

jضع :  



Eh 

 لر دن ےعلار خشم دماشو بلوک اودس یسعو یک اوسم سابع راک رت کر دیااضتقا نایک ع روم |

 هرزوا یاس عیجورپ دت سمو ەد رخ قروورولوار دق عارذ ج واو هاو لب وط یراخ اشررید ی اغارکسهدراید ضوب

 فولرولوا یهر کس هارشکو ی دنکا یرلنکیدو یل رح یمعطو وشوخو یراصیک رولوایراد ول یک كوب

 ۱ لمه د نیع لص هبه داضناس یخنوار دز »دهد اع یر: اویحاژراح تلذکیدوب روا هد ترج هللا ضاس

 ۳۹ کرد قلطن هد زو تا تاضع REPT E دهحوتعم نع لوا نار ررل شد غا ج واهدناب نکا کردهدنعر
 هکر

 نون یر ید( رز کم تاب دلی زم نام قان الرا راو ک ی م ناص یال ا ا

 یی هزاوندج راز ۳ سا وام هدیئانو ردنعوقاس اک عاخ نعد ردبعمایار هج ی طخ هدننزو

 سرو د تصهدس رع روت د هرولاح ا اواري عت TAPIA هل نات یا تما طع روید نايا

 1دی دره ص7 E یحرب نوا ردعنامقارش بت« داشعا ال شا نوتزواک ۲

 کرد یم طرع اریک ی اطع ردهدنرا د هد وتوم نع لوا با ر دل چ مد یب اکو تغل رب نوا هدنا حوا کرد هدنعهر

 رددشنم ها یروعرون دی طه دلم رع ردهسانعم ۰ هبشو قوع دنا اط نوکس ناعرا ها رک اا

 ردنا رف هکر دقداص چت ب«طع رون روس دررادصنالوا نکی رو چن ااو اجە رکا وقاحة سطع

 نابود هدنزو ناعش لا 4 چه ن ناشطءر و نو قالطا هن هس طب e O ردناتف 1 7 جبع
 ردە نسانعم هنشتوز زسوصناشطعهدسن رعز وی ذ اکیا زن دهد رع ردت انولنکیدنانلواربعتقلقارطو یغاررط

 خم لعطع لةطع نوساوا ندهوشو زان هاوو د دوش مشت توام نکرد نر ھر 0

 روهظ لوان دنفرو یک رار دن وةر و در اق و ترا تعده دو کول ردیکدوکس قاطلس هکر دهنسانعملشمدس هتاف

 هرو کد نہ٤ا باتا رولوا هګار شوخ هد اغو ,ن ول د هبا صارو داوسو ترج یزحو ترف و ردقدیلرور ا

 ف طلو دنس اسعو نا نادوربنعو نم یدهداملصارریددبلا اعهدس رعردن د هع دق تاک ع یاش درطعردهدنرک د

 وضو مد کن دهن ماچ هلارممکدراطعردهدنرگ د هدوححد نی ا ات باد ا ردرلوص رم هخارلا

 نو ردکوکف ورع+ هدناک قوا یدکو هدنول نرم هامرارب ذدراط عهد ور لبنتروی درمتهدیسرافرددد هينا

 یک راد ی رس ناما هنعورب هرو لوا ىکا وکر درب اک دید ور لنس ل صا عونرب رر درولوا حوب حوا

 لصخدهب اق نام ۳ نوآ ری دیخد لی فالو یلاقد نامالآ هنوز درولو ی .هحار لزوکراروق هنول اصو هغاب

 مات هورع هدننروار هصا ارهعز دهدنرک د هحوتهد نیعلوا باب ر داس ی یغل یی اهدناب یکی اہک زده دنر هل ههم نوع

 هل محوری داراز ولو ا ندنس هست هرذع خب لو هلا ایج طرفو اهیو نسخ فر علا نيران وز دیجی .هقوشم نفع

 ارفع هدس رءو یدااناح دقنرامت هدق عقد رط هلن مسجو در د هور ع هرات: رهالاةبقاع بویلوا تلصاو مهدنرانس

 هد اع هدنزو هه هنادي دشت هفع ردهدیرک د هدو نع فان باد هلوا اع ترج هنضام کروم د هنود لوا

 نال:قابەدەو ردتغل ەد هلا خثوروند ناخ نانقاض ند مران هفعهدس زورا هنکروکتزوت ول یتشمول

 لوآ ببرد «قب اهر تغآ ج وآنواهدابحوا کر ده دنع رل ههم نب لصتمههاق ناس یتحوانرآزون د دەس

 روم دوی اس را لواری عت ییوا قالطو قوا نوتلاهدنرو ناول هنا هد>و دیا ناترقعردهدنرکد هحوتعهنبع 1

 ردن دعو قا رض هطاهد اوز یو رادیکروک ی ورربکهکرذوراد یکدنررم : | هدلوخرب رلرد د لاسطلا ةشو شح هدس رع

 رون دهد ەك رو موکو ه:غاموا شت او دو لوار نت كا هتکیآ هکزدف لاو رد کاندی
 هلع لد ریو مالل ااو هاا هماع ردیدگرو لوا لقعر دجرب ېر کینکر دهی کند رقع جیب یرفول :ترقع

 ناس همه سام نام دم و دارا ام لک ل قع رونلوا یال اود نرو ین درو رولوا هیات ندمالنسلا

 ض بیس نعال مدقم ندایشا عیج هنر دف تاج نوڪ یتااخ ترم هرز ا یررب رقتل او بابرآ هک دشخاوااا
 تاعا هم واهلةعولوراب دیدید لوارب هوحو لوا لتهکو یدلبادادکا ناک لقم یاو سم 9

 اپ ار روا اورر دک ا نغیدلوا جات نسال اوم کز دجا شدا تف ر٤ د یر و سةن تو ر۸٤ یربو قح تقر ءم یر

 نادسهد تفز ءذو راد دید فا :لقعاک ۱یدلواادس لععر نده تو رعمامایداک هدوحو هن نذرت هقنشدنادنرب وه ره

 راد دید لکم جو م ی عا )»ی دلوا ارهاظ مجرب ن دج اتحا تفر هموراب دید لکس فناک | يدلوادووم س نسفنرپ

 ندننوج دوحو ردن رات مج ناکهایربو ف رود یری ودو و یر زاوا ی عج ی ډا كارا لقعهرزوا هرا رپ کیدو

 ثا ند هب هميااتاذ مظعاح هاب Dae نالن دننه ناکماورخآ سن دننوجن وح ورنا ل ةع

 دوصت» ندرلنو نیم ادنءوردئراشا هک الف تلف سه ءک_طا دنعو نر ابعندیناسنا ح ور نالو از عظم ةا ولا
 تا

n 

 ل |
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 دوادلسع راردز ر خب هدزارشرون.د مرکلا فاهدس رعردص :وصخحدننهزات نکارونم د هنغاربد هحصآ هل و نون ۱
 هدشانولو ل علا ن نهدەد زعرولواولتوالخ ییمعطور ديان البس ن دنقاس لرب < رب یکی نوه رقردنغور عونرب

 یدنلوا تو ن هس راقد رش ےس ہال غلوب ماللسلا هلع ین دوا دادس ارار دیار بعت یلابریمغس دواددکوهد کر ترارب د یلامروا

 هکر دس رعمدررت ىن هلک زیرنویس هل رکشنامدزرمطلسع ردفورعمهلکعد یعابراغلد هدرصعول الاح

 بدر رکن یه هک بوکن دنف وا کوپه اترونلواقالطا هن رک تام

 ردبسه راصع ش هلوادقعدد بط كتابن ہنر زمسسهد وت کلم )هنس هسماخ ی :راکددرکشلصاهک هل وا مواعمر دشلرا

 ]ریدر ریدینا ی رار کتور در چا ارکسهسرول واز زن هع ص

 هسرولواهغلاهدملات حط ویورار دیاریبعت یرکت لک دز مرا درارب ناو ى ياركودەىلاك یربونصنودیاحطیخد

 بونلوا ہیقصتوےط دد هدر دز سی رکود ها لمطتسمیواسم ییفرط رارید ررکمدنفو حولنا

 نوروا بوابرواهدابز هنن رب یرب با هصکه خاو ادقعنم ودیا حط ناو صرک را درازفتابنهسیاروایکوده هشیش

 رولیدانش توتلوا هفاضادسهرانرددی < ری شع هدشنات میطو ررید یرسذبنافو یئ ارن ذہن افهسدارول کح یک رایبا

 هدر رعردیغاب تالنوکهرقهلم الف نیل لسع راردیاقالطادزربط هررکمدنق نالوا ةاطارفک اژرب ددزربط هسا

 ناسا تنا دوهیهدفاس هکر وندهن هچ راب یراص لوا هد زو لسک لسعر د هلغیز هدمکر تو هلاسهغم

 ولردرب ور دسابلرپكنرر کش صوصخ هی اراصت ضعبلادنهورونب درابعهدس iG لشاب زوموانوحا

 ۱ هکر دهدنسر هلم هم نع لصتمهب هد نش نا ی 2رکس زار بول نب ادا ول ادلکت آی 1 ءارقفدنهناغم هکر دید آه #
 هکز وند هتان ی دسقلطمه دزور رع زد هدنرک د هح ونهم ناع لوا باب ر دلج سم یر اکو تغل ترد هدناب کیا

 یراکد یدروبصا فرح فصع هدیکرت کر د هشرواکم ماورون د تاعو ر هدنعجو عوتبهابطالا نيد رونو ارم عت ن کادس
 راد دنه ردرصرب ندنراهسادنههدن طور نر دور هنر

 ه دنرزوا رحش روب نم راربد هلاغ طهر ړک ر هک خ2 ن لند رمشعلارکسامطالانب ردلتاق رهز یسهمشراریدل |

 ارقان وردنءاددعن وار يع هدب مس رع رداهبم یورادفو رعمر و دهن یکم یانسهدننغلناع لهاورولواد عم

 هد هند[ یوکتنو لوزفیمو روشلوا قالطا هد هراز هو ظداح ناوخرشع روناوا قالطا عزت هب هعرک تدا نواره

 لح هملدا تداہعه د صد یلواهاخد درت سو یقتوالتناشلا ےظع نارق هل الطعم ںوہملوا ی وکم یاروس د

 دنورو تا قراکدید له دک نالا طورت تالنلکروش ددنوا قیشمراص هلندش مسک قشع رولوا ۱

 ردرت وم هدملیک كالعاو رعش ٌهلاراالط ینملرارید ناع:قشع هدسنراف رولدراصهن اتو رابعثا نالواهدنفار 7

 ربدورم منت هدیسر اور ارذیهدم رعز دمضقرباود هباررسسکو یشنوکسرشعردهدنرک د هموم نع اد با

 رار د نسمقآرلاضعد ر دیر اک دید یزوراهحوق هسنلوا رک د قلطم رد سج مسا ل ماش هنعاوا زود رم

 رلا ما دور اب هش ههو نم هنعو ور وز دن اب راکدب دید نوا لغوا هکر دهب از NS و جاو رب جدْالر و راب و

 ر اندن [یسهحارلنعوتربو رولوا قوحیسهحار رار دروح ام هنعوریورد راکد ید غورفادق هک رربدا

 قاهدنکرت رر د ځد كنرا دو امرادهنعو ریو ردو ىدا نم كفنص مرار دی دو رار ذنوورلا بح هن مق كب ورولوا

 A RES ماو رم وتر بور دب راکدیدزویرا

 نع لصتم ه هطوةنمرعداصناس ینزوقط ردقاف دلاویم یورو نا ګرو م وری لمل او رم یورو"

 هل GEES ردهدنرک د هح وعم نع لوا باد زدلجسمید ر اکو تغل شده دنا جو اکر دهدنعسر

 رده اکی راک د ید لیمه هد یکرت کر دنالہل مسا ضعبلاد :عور د نار نانلواریبغت نکلسففاطاس هکر رد مرق سا
 |ر دمعو یر اصكب بوش ییعب رددرز ی رخ مسا هدنغل لص وم ودا دغي لها ها داص خف هرغیصع هر ةدصع ردن د نعول یشهراص

 موصعدو فیظنوریعولاب كلاعتمیالوم نارعهع ردهدنرک ددروسکم نع ات تاب رار د ځد یزارمشیرمخ

 | عمو اموع ردهروتسموهردخم ناوسنو تدحو باعضاو تلزع نابراو مارکءایلو و ماظعءاسبنادا مم کز دیرالوق وق
 | ادب عت هکر سهدنتخلرب رب هد دزو باللک باصع ردهدنرک د هموم نع تلا باب اصوصحردابنع ی اعت هلا یر

 فرط كل سیدنآس رغا 7 هکر دراو ىم هصاش لب رغرب راربد نولدسل هدنیولو جا PE NE دک و کن انلوا

 هدىنان ولو دزاربش ARO درب هباداص خف صع ردیر هد هلازایفانسا عحو عضوهنسهب "۲ لا نالوا هد غلام

 نوک فک ردارشکلا ]ار هم کر دک نک: 5یراک دید دات تان ورد منکه غمد نالوا لصاس ندنآراریدسراو

 داتفیالکروس د د سا اوسهو ساعت لاو سم هد رع لفنضم نکلا زارىدە رک ف ةرحاربشک هماعهنغجهوررید
 س ۹
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 ندلاشز فوصرارید نانشا كل وح هدزار شر دکو کنانلوارسعت یتشرعا زوکط هدننزو اشدشقیههاما هاشم
 یخاص "الضفلادومودعفادیسب رغا شیدربطقت هغ هعامدم دیس !ندن وصردلداعمهنواصهدکبا خاسو الازا

 جدر ہدسکرت کر دهوکو ور مماهدننزو رج ره رعرع رعرع هلوا ضاس ايشا پز یخ یر انج

 ناٹلواز بعت هیتلر اف مس < نقرع نقرعزلرا عمت هدر ربل غلو ات هرق انمهدنرلند هلمح اغا امر دره ی راک دیدیجاعا
 ماز وای اصوواسوا همت رزاوافرک اف لوس دگر دما خوردیم کرد هان دشوار توسک ااا

 هرو>و لد دنمو هلاعدروُم ز دهد هر ر هنس كح هل سرت قاط مورار د جد هل اغ د نالو ارم عت هب رعش كج هل تسر ن درولو

 E و 1و هدرکق رعرد هان دقلواراسمرشو ل یخو كم ربو دنسنرب ندرک قرع رو د هسقرع هد رع یک

 هلوا شم اطاق لاح هغالنا قولوصنولاراص یسقن هک هل وشبولوآ ق قرغهفرع لوکمو ۶ خاش يص بو درک لسه دابز

 نوع بوقرع یک اسوهروحو هلا دو هم رقمروس دهب هنسذ لح هل سرت قالطمو ندهدنمرم دو لی رکقرع

 هرن زود رفح :هدقرع ردرباسلشم ی وقرعدعوهدهنسلا رد رشم ها دعو فاخر دید آ!صخث درب ندن رعهدنزژ

 دل روک راع هد ہن اولو ورسدرخم لعاردقلاب سحر هلناررم سک مرع روس د هل دمو لایتسدرب ون

 هاک ارز رای دلی ادنو دسر نيوز وک کواكت ۲ | ابسلها هکر دعما لوکر هدس رعو رونلوا رعت ینلادروش

 روش ده | صلاخرمس کک هدس رع لار حو ردقورعم رز ءرعلا لتس یدبا ز اوا اننا یس نوشاط ہو

 ر اوایرانکمد دنا عاشو لاکنحرد رر ندنعول ردسهلنا هېه د| ضو و ضهرع

 ید یارک ناتس رغ رود یمنهفشع لس اتسد ردمعوب یاس دج اغار دسرو لم رصشو زلوا یشءالصاو

 هدنزو وصراربد ضرع هبوصو هد رعو رو دهنسامرخ نوریارط تذاکردسو رولواهدنرتع زاخو نع راربد
 ربع ر هم هکر د ةحز و و نالوا هدنران اب ۍراةو طو ی رار دل راد هدنزونرف نرع ردهنسنی کی الت كلاش

 نذقوغوص ردهنسانعم قاقشهدس : رعهلار خدو زدعفانهعدر یاج یرورود ق وتتسلا فع هدس رع زواوا

 هدمکرتر ددامادنزهکردفورعم ران ناتاشا نیر جرد ترا یار را جهش

 شوا نکات ورک ۲ ردنا نب زج یکلوا ندنسهشاع ارت الزور ورخ ۲ رونازاربعت بلک

 یراص ۽ هرو هونکو هجسر ف وب کی یدابا شراسهزرد هدنافولاح فاو !اورسضکیدبا لس | عجیو دن ,وطقآ

 هععاب عاناسورعردیزدلب ٥ هر۵ز نزنونءرا سورع رردنارسعت سقت هدنراند تعنص لها هکر ددرکو کک

 ۳ "روت نجناسورع ردناراد هو مراضاو نانادف هتسرووهزاتوردر اهزا عا انار نیو لمنسو هلالو لک هکی رلننلک

 هدهمطعم فک وب زطاص وصحو یدک وام وع نادار سورع ردح نار ود داخ ناسورعردهیانعملوا

 ناهح سورع ردهاک ندن اتف 1 | تالد مراهحسو رعرو د ههودنانلوا لا ضتسا دن وا اسو شک هزاجوءااص

 ردها نداتف آ :یرواخ سو رعو خرحسو رع ر راک ی ندنراداد هر هزر ده اک نداد نزا هسا تفاضا

 هدرب رد سورع روخاوارعترمسق ەركى ر ۈ لواقالطاهدهب یراق رب دات یاد نات لشحسورع

 لسنفت ابطارواوا یر ی نمر قر دق قدنفو کچ لئامهترجلو یار دتابن یرلکدند قوا لینقراداشعهکردرش کاک ےس ۹

 دسر وح زور سورع رداج عنام هنشهفناط نادر لوا ها در مشد دننو گن ید نامه رداکدول یر %0

 هردق هللا ظع پرد همظعمهبعکب رعسورعزدافوس یاینددامم هک ن لک شش اوى راد ىرى وراز دز را

 یسدنفا هدر ڪک کر رۆ نوا قال طا هذهب هم تخ و یزاوج لواو روواهیاک ید ندیک اوکردر ة ندعسورع انا
 ندمال انج هکر ردةنفملحوک هدنزولشوج تسورع تسورعرداتفآ "نللعسورع داوا یلها تاتالمو تولخ هبا 3

 هدنرب رب هقشدوروُس دهد کنون یزاک اد کیو و یک ولزدلنورولر"آ [شاطهنفرطنجشدهلکناردنلا فورعم ||

 نادلوارسعت نوا نلک هدنشزاقح و حو رواک دنساتهم یلعاكنرو رردیانا هلا یک حول یت مش نو رددها

 رارول واتان افصهلکت "[بوژودیراتروص نیلک ندنرآ هجراب رنجو لندنمراران قارارغا زق كح وکر روش ەد ووا
 زو د لسورع هدهنسشسد تشوم ابو روشلوا قال طا ةتىلك نالوا هفها مزو نهر ولو ارخص م ند نظا سور عو

 لوږ سورعرارب دوج ون هد ږکرتر لر دوز ود هلکت آه ذکد لدا قاز ان راقحس وح هکر دتر وص نده مو تش ز لوا | جک سورع سورع
 دانمتفوار نوکس pare کو

 یس هارو هبنشهنغارپد خانفسا یارب دورشکی رالادو ر دق عارذ رب قاسهکیناض دا نا یعدرد ی ءر نا داد ساب
 ردن دع ول ین دهطاو قراری دقدحس هنناح داد كنر ذرب دیارتوب هریق هد ؟زولزالعموارتکم دور دراو عزم و

 خلانع هو دلج رسه غل شاهد وتقمباب رب دکر دف د نمر ړل مهم مع لص تمه هلم هم نس نام ئ دب
 دکمه ۳
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 قفا دد نالاط نا تسید اعردقداصرخ یش اع نالوا تلم اتت او قدصیب شخ یشاع ردماعط یرلکددرل 2 آ
 لوقاع هداورر ردکتانکید ی راک د ید هربکهدانک رتدکرذومک ندذعویز و لیک هدننزول وخاس لوخاعردماک

 رم اعشلیا عرش هلا الکی د یراک دید قدنابهرت نوب راض عبور در حث فورعم ن دنر اشا دنهیاسردیعما حاسر حش
 ردیلداقمحامشا ماع ردح اورا ل اع ناج ل اعرو ذلو ا تر اشاهتسلهاج مع هلال خور داغ اع له اج هبا هحو تغ م ةا نمی ات
 ندابند كنرود اع رولواه اکی خد ندیم دادسحو تلا و ندابند لاخلا رووا هناک یخ د ند هع زارصانعوندابند

 تاکو ابر د نالساعر دای د لاع لح و تنم فاک نوک ماع رووا باک ید ندقفانموازو یکیاو هر ابتعاراهنو لیلرد هن اک
 هناطاس "لدو هناش زعناجقلاخ ناح لماع رددراطعو هرهزو سمو مو یرتشمو لحز هکردهعسبکاوک
 بلقلا مدو ەھ ندن آر دیربغ كن هقط ان سفن هکر د ہناو بح جور عطلماع ندناشخردسعش ناکوابردلماعا

 لصتم هبهدح وم یاب نا ککیآ رو د هوعصهدم رع رد شوق نالاصقرب وق یو بل هشیاعرونلوا ریمعتدلا
 ءافلح نایسانع ردهدنزک دهحوتفم نیعلوا تاب رداعشم یداکوتعل شدهدنابحوا هکودهدنعر هلم هم نع

 کیازووازوردح افن هاد ع سابعلاوا یرادتنا رد هنع هللا یر سارع ترضح یراالعادج ةکردنابسایع
 رنصدو یدلوا یعآ تقاعنوروسلد وطراع کرد هللا سیا نوشعبیراوخ لاو یدنلوا تع هدنسهنس
 هنطادمع غلو روس دسواکهدس رعردهنسانعمقعصل رغآ هدوقدوا ږلډجرسکه ناد ع یدایاتاغوهدهرهاخ
 دن و كالسازوس نفر ذد تربعردهدنرک د هرو سکس نبع فا بان ردراشع اط ضو ےسرہ لھ چ خفو زسقلا هدتروص

 لات باب رولوا باک نده داحراوطاو ل اعفاوه اک نداےفامواہند هرور ش# ترمع رده اندک« لوس تھ صو

 سورع هکردتابنیرلکدیدقوا لیبنقو لینقلراماشع کاک ر دما میکاکر مهم بیعردهدنرگ د هموم نوع

 هببش هشاسنیزوا تی قامرولو ایسب ون اتسد رداکد و یرلک دید لردنق هد همیطبتک ك نابطارار دیندهدرپ رد
 هلمهم نبع لصتم ه یف رع محناس ییجوا ردتغلیت د بعمع رواوار د3 قدنف یرلهناد یهر قهرا فالغیرعو
 یراضعدورو نطراضعدردزاس عو رب هدر ودوسکع دور بکر دلتسم ید اکو تغل تر دهدح وتفمبایزپ کرد هد نمر

 هع نآوسحهدس رعورون دهصخت نایمار هرشوربخ هدننزواوک امیگراریدهن زاوآ یف هدلوقربو رلد دز دن د نعول

 هر اک ندیراف مقع نهرو>و طو نداہذد ناتسب كاشخ رو رون دهد هب یراق نابلوا ت املکلاةحتاوور د هنیسانعم

 هدناب یکنا هکر ده دنمهر هل هه نع لصتم هن هط و نمر غ لاد نا یغدر درد نګ رب لاعو نهکی اند تور فروع رولوا

 ك وج هدزارش ردهب و رذآ هکردنئدنکر ما هدننزوانرصن ایردغ ETE gE وتقدم نعل وا تاب رداشسم یغل ترد

 نولاص هدک لیا لازا یو ندسابلو فوص رار دیا رعت ینشرغازوکط هک رت کر دیکوک ع یمرو رار د نانشا
 رده دنرک دهروسکمنع قابا رون ده هتسک قادلیو جمهو قجاونادان هدنرو كندخ كیدع ردهدنسهناذم

 زونه هکر وتن هنر اد وکهداب لوا نازرنارادهعروناوا قالطا هد هښ وکروش دهی هدا شمالروا لازونهرگدرادهلع
 یخلخ واهدناب ید اهکردهدنم دلم هم نع لصتم هب هڅه ل اذن اس خشو :روط هرزوا یرهم یعد هوا شمال جا ی اب

 هللا د خغو راریداقرطل اثر هد رعهکردمشع نوخلدا هبا لاد نوکس هبدعردهدنرک دهحوتفمنع لوا بایر دلم

 هللادن وکسارذع ردهدیرک دەم وعض نع فا باب ر و ده هاو هرن | قحهدلغد گو وزارتو هنس هعصت ےک ةد رع

 الاخ هکردمعل فورعم درو ردندتاسالطصا درت ۲ ردږسهقوشعم قشاع مانقماو روهشم ۱ راو یمأنعم ترد
 هکردر).ذس حب ۽ ردهنسانعم راکش او رهاظ ۳ ردعو رب ندن 1 رد:فرلد و ط هک ولوا هلواطنالوا یر اعم

 تسس كنلرذع رار دیاربعتزق نالغوازق راک ر تر دءرکابرتخ د کر د نسا نعم هز شود هل مع ځف هذ رعوردجرب یفتلا

 تغل قرة هدا یکی | هکر ده دنع هر هل مهم نع ل صتم هب هط وةنمربع یارناس یار ده کن د ناهس و ردعنالوا یهاوو

 یز وکر غض ندع و هر دانا هکرذ ےنشحو اک لک سساهدشزورارف رارعردهدنرگ دهح و هم نع ل وا نابرداجشمیب کو

 زاد :u رادو یدال ار خف هنارع رون د رقملا نیعهد رعون وات هرفهدمذ بول اردن ناثلوارببعت یس یدانامرخصو

 ]| ی دلی ردهنسک لتاقمو بر اعر و کنج وجهد رع رار دیار هترهن مرار ع کر دهرادولا:زوولاوهدلوقب
 | دده اک نداق رک شرع رودلواقالطا هدهنش هاو قمزاب هدیعشوزاب هقحنو رود د هده هنسکی اذکو صیص,تمو
 ههالاسلا هاعن السرو > ندنرهشاسل-وف یظعا ےس اة دنمهلاةفر ط اخر س قص آ ہک س قاب تق یاس شرع

 مارک لاو مانع ءایبنا ناورشرع ردرهش رب هدنعابس ردرومشم یهصقردابس "کلام سقلبویدلباراضحا
 داص تصرع رد تار ند رقم کت المو شرع هل نامشرع ر ددو خم د ن اروش رعایت دی رار صح

 یا انظر رر دورا دشام"هدزارمشو نسو طرق اک هدیناتو زدناسیر دیدنات و ط برخو یار هدزوفق رد

¬ 
 هملنم 1



EV 

 هکمو یارب | هک دەدا و هل هالژ نو منت د! ساساوط ردت ابن ناناوارب عت یزوا تبا ۳ تو باعتلا بتعهدس رع رع

 هکر د هدنترهلم ې م یاط ل ھت مهر اه نا تشرب نوارو دوتا هد رعو کنم هدسرافز دنا کی رک دب دیدیناج

 دل ناشلوارببعت یا خب رصم هک ت دکر دهد مسا هد ر ع دنزو فحش فطر رم ی یغلچ واهدحو تف ؛تاترپ

 جارح هتسیدیر دل داع هاشربهدن اربانیطالس سامهط تسامهط روت دهماعطنالب روشیهلس ادب رصمرو سم ضعسلادنءو

 نا ردنابداذشب نیطالس لا ثرومعط یدروس تنطلس لس یللایدلیانادانآیارباتک دم بوی [ضرا
 شی [هیلیسا یدلیاقلهاشدابلس كس هدنناوررب ولسزولراهدل اوقرب رد ٹر و کن كمایس نکن ود ناھجوا

 راد دیددنب ولد ثر ومهطاک | ندید یدلواراوس هت رزوا نودیا ما ر قاطبش یدنلوا لامعتسا هدنرمصع

 لوابات ردل شد د اکو تغل زوةطنوا هدنابحوا کردهدنسر هلم هم ی اطلصتم ه یف اتش یاناس کیا نوا 0

 راک مر داشن فدعم میر دیجسا فاکس رداشو هدیئانولهدنزوابح ایطر دهدنز د هجوم ئاق (

 یار ناهد زو نابع ناننط ر روس دهب یک درکول دننزو هراز هرايط ر دیلضفا كنعاونارو لود یکز و طهحراب

 هززوایرللاد ل نسر ور دن تب ونشوخ هدنب ان کو شالو, یر ده بل هک انا . یعیردردآ

 راثلا ةمشعهدس رعرولوار ءصاندنکح ف اتس ع نکس ا:یراکدد لبنح هدیسر اف کو هببش هننکید لکی راک

 هدنمهزناریاهدشزو نولدرب هلذاف نوتسنط روقسط ردنا دیراک دیده راس كنامطاهر E راتشح تان نولالاحرارید
 رببعت قاسم شو لا خود مد زد ها ندرت سب ها نوا د هلط یدباهاکتش ندع دقر دىدار هشرب ۱

 ی هز دزو نوفارغح نوضالمط ردلماش هنعاولاشوقع و ردسنح ا هدننزوروحمدهلاخ روبط روشاوا |

 نآسلمط روس ارت اور ردکخ نانلوارببعت کرو كو ىلزوک ناتس هکر دزور ذا نات ندنعوت اعلا

 ارد رذس وب همناسه ر ناقلة اسا طو رولواهدراب رع ضهب رولمت "[هزوموا هکر دهطوفوادر لوا هدنزوناسرواا

 یرافدت:راصهس ر هدرا لرل فو ص الاحیدلوا عمل قب رط هردشت هرول حیا درر درشت هادا ناسو یو اقراص هز 4 1

 هدنزژ ثورحش هلن وب سوتنطردههک ارطمناسلط ردروفا ره اخس رعب رەع نا سلط ردفراعتدهد:حو اقراص

 موم روس ردي شوق لمح هکر دس رعموهد  حویطرارد جدك سور عروب دەن ول شت 1۱

 ری هربط رود نمولاکهدس رع دونلواربمعت قم ر ءا هکردشل ارعا نالوا ضراعهدوشدوا هد زو فالع فاىط

 تونل 1ندهدامو صوصخرو رواکهنسانعمهدنمرشو لرجخو ردهنس انعم یراسمرہ بو تلاخو تاخهدنزو

 ردهنسانعم مخور يقهدس ر ع هات ,بااط فورد هنسانعم مآشتو لاف هارب هد رعورو ag 5و نا

 یک هس تدا هد کر تو یرب ثا هدس رعرد س هصارب ناس هکردیدآییا اردک یان دنکهدناب رسهدنزو نالیک ناطیط 1

 ها ق آهدنشه یشوخقلترغا یشوقو ردنشوقوص عو رب کرد هنسانعموطبط مود رح ودمطو وطیط روند
 زورف رولوا یون هحالا كلسود یراکدیدقاتنهرق ار هاظ لب رلع | فصوواد رولواهرذ >یادقآ یزوو هحالا هزان ]

 بخراضع قور د هناد یحرف هبدس هب یدادغد قام ږلفاق قطر درا شاب ارکذاددرتم ی دهدیصبحاصو ید انآ ۱ ۱

 لع م اک ءیکیالم هردننرومط ردهدیرک د هموم یاطتاات با رلد داناناس لا یم فالونراضمیو نا ۱

 ترا رزاچسم اکو تغلقلا هدنا-حوا گرد هدنچسر هم یا لصتم همال هعاح ردنا ارح مالسلا

 قا تادف هغلاسندلطهدس رعو زاید یندهماعتدک یشوفهودهدننزو ےلج ملظ ردهدنرک دهحوتفم ا

 نمز مر .لطظردمالسا هاش دات یدو اد لطرد هباک ندمالسا هاشد ابو هقیلخ قحلط ردهدنرب دهروسکمیاظ 1

 ردسامشاک | ینکعو رووا هک فرطاواغلوا ضرالات تگ ناتو هساوا ضرالاقوق باتف [ارزردهصک ۱

 رد رابع ندنسهمانداعدا للعسا لاع هک رو دکو تل حواییعد ةا نالط ردهدنرک د هموجصم ی اظ ثا با ۱

 یت سول هماد ال ضبلا دنعور و رت ت تیعس> رو دکر درو دک ع یس ریو ترکیبی سو لو طرا 1

 ر دایر درعق ثلاث كم“ نطبقان لیل لواهکحردتلط ی وا یراقدلوا التبم كنراترض> مالسلاهيلعوانس ىلع |

 TY نطبو ےحرو هشم ٥ تا )هد تاطهداوررو ردترابعندبناوبح تنصانو است یاوهو ینطترو کم داودرب |
 || تلالض بااو یکم شم نات ردضرظ كن آےحرړدنا نوکت هدنعاكنآ |نینح هکر دیر د هقول لوا بش + 8

 ردشعاوااس هرزوآناس روقطنوا هکر ردهدنمسفت تان اکو تاغلهردصم دل هلمهمنع را مک ىة د نواردنایغطو |

 یابند ارتشراع ردلیسم باکو تغل شد نوآ هدجنو قم بات رب رکردهدنسر مهم نع لصتم ها ناس کوا

 کس

 ۱ کرد كيرتادور مس هدینانول هلا مالرسک نودملوط رولواجآ هداز ررید مت یورادنانز هدزارشردوب سورفوط

 هد :رعهکراردیا ناس لا یدغس بلد یو راررو شر هل وص نوع !دوخ انا هک رس ردا عور تساوی 1

IRE 
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 ناس یو زار ال رمکهکرمو را نامجو یرابسکب لع بود ان دلفسو نده کو دو ھل ت ث !نانلواربعت تند

 ااردهدنرک د هح وتم یاط لوا بأت رږداچشسم یداکو تغل لا ی کت هیات یا هکر رد هدنج ]هوس یاطلصتسهواو ۱

 ۱ شکم یاو زره هدلحرب درو دج کا رم ءاز کو SIU :رهز فور چم دكر دنس شت هد هدننزوهرازش هراوط هراوط

 هوکو شوزوزرطدننزو روخ روط رون د هداج .اطهدر اواو وسرت نزک هلو ورود د تسد :اطلوقو یٹناو طو

 نانلوارب هت یر تو رر دین دهرا تف رکو رس اؤر ر شاز وزات فاع شادراو هدننزوراسم رشرادفوط ردها ۹

 ر دراو ید هکر ت رر« عدول رد هنساتعم سو امر غو ی شح والا لوه واو روط ردهدنرک د همومهم یاط فا باب

 یربا هدشزو نانادود نادر وط" نادروط زدم رعوردمالسلا هملع یسوم تامنانملح هکر در | غاظروپ شد لفورعمواوو

 ۱ یتیم تر فک دوو او السا مار مالسلاژ ةولصلا خلع ماهان بش در دا کر رذلوقتما

 ۱ لوا هزکصندکد لد الخ وغو هر ادس نول غب هر درو | رب یک رر دیار ط.بمو تاکتلا نسخو نجنار تلا

 كار دا مدع یی قار- او عليو هلازا نح لوضع دامت نخ و ,طورولوادقعنم یو هکر هاو نرخی د

 سول رد 4اف خخ سورفوط سورفوط نو ده یو اف هچوق هن مم هد راع هد روا فوض فوط فطر دار ىك هزار ۶ رد نطوط

 دن لر هدو عدد یاط ثلا ب تاب رر د هده دلو كناومح نالوا یلقنرط لاتو یب ذ هناومجندب

 ندىول یربعت ل او طهدسکرت نوسلژا هقاطم2رکونوسنوا شلواتوفیهحوق "لرکرونب د ر راقىم هود هدّنزر
 aS n ملک RE ءهلدال دندشتور رر چ

 هدنا یا هکردهدنجتر لمه دی اط لصتم همنا ی غ زکس رد هننانعم كچ اهدس رع هلم الو اط ے خو روسد

 درب ا دنس مس | هرننزراول وا یار تم ترک مت St E زږلچشسم قیا تل ش

 رازناقهد بوراقیج یغاب یدک 1ی یکم اصوصرد هنادنانلوا ربیعتنلحب رک نکو نیم هنکه دک. دیکر تو عو اش هد ربع
 هدٌنزو حاونا هلا هچمنغ حاغمطر نفت روم تو اف ۳۹0 ؟ج ملا ری ماع عم زا ار اش ه دغارح

 ]| ار دصوصح لع هنهاش ان امغدو تس " هدل ودرب هزه اس دار ار ورم ناخحاغمط رذندتنالورتهدناتس کسر

 قاطرارد قارط طو قاط زوشلوا لامعتسا اف دارت لاتا با مخ قارطمط رد دنر د هدوء یاط فا تا

 کرد هد نسر لمه م یاط لصتم هنولناس یشزوهط رد هنسانعم ام دون و فور کو ناراذو هک کیک خزان

 ردندآ هدا رب هدنیدز نرغم هدننزویضک مصط ردهدنرک ددحوتمد یاطلواتاب ردلچسم یغل جواه دنا ییا

 | هدنزولسد لسطردهدنرک د همو هد یاطفات تاب هلوا ك: دلار هکر دیزاوآ ؟زو سواد هدانزو هنکنز هنطنط

 ]رک ردنا تۈر اھو هخ ونک را اتش ار از هک افعال لی هنشا هکردنشو رفایشانانلواربعتراک لد ط

 ۱ هکر ردح رد س ود رام ىۇوط وط ردهنسانعم ف و رط و رح ور واکه نساتعم ن و اوو هدعاقو نزور ذ هنسانعم تدادوع وو

 ردهام * نمرو لاھ هکی غآ یهامقوطرملد خره تساخو دن چىرا وا نشه زرند

 ۱ رو اطرد هک یصقا دحسمم شرف فی رش سد قاد زر وارون دهرا رحاوراچز ام هوذورطاعو تا ن کود سش اظو

تسانعم صوقترط سوقسروط راد دروس جی ورعندن Talk یوسحالسلا هملعو انس ىلع
 ۱ یدنلوازکذ هکر رده

 هښلع یوم هاکتاجانم ر دغاطرب هد رفدللا هدنسهرآیرف یداو لفي رش ماشهدرصم تکله دودجح انتسروط
 ردیدآیرکسعرسرپ تاک اع هدننزو كم وخ لروط ودعقاو هد رقرهش مان مزلقهدنسارص هنت دلو درب رد مالا

 | هدسوماف یی دلواهدنس هل, فرط كن نززووط رو نحردهدن ۲ [مالسلا هنلعنورهربت ردغ|طربیثدوب نور اهروط

 دل تفص تشحو هل تفصو یابورد+تسانعمش < هر لک کف واوقلر وطهدننزویرون با لوه واو یروت یروط رذزرع

 | یش رع ردیدآ تابتنانلوا رمعت قلدارطو یا ارطنایوح هد دزو ك وح ولام رؤ د هناوح فوضوُم

 طوط هنهتسنک ولت ول نورواهدس رعورومس د نطق ەد رعردهنسانعم هننیو قوع هدو ظول طوط ندرت مقوصا

 یالوتیزوه نام ییعد ردمنساتعمیربلا ضاجس دنا هاچ منغ نو كوم همه خف سو رعا قاطوط راد

 || ضاج تأ ارش رازن د :د لود یزو هنس اسب رولوا نامر یی اتساو یرب زدناس وز !یراکذفد ینالوه ایزو نتاج

 اوين ىکا رود هج الها مک ر لرد لنج قل فی رب ی لسو رقملا نصاجهنعو یربو رولواندنو

 ضایع سر سر مریخ کرک ر ةولسیابو هبیشهنقرو اب دنهو یلتسالص قرورت هدنز اکو صیم مس

 ۱ تاک وایطوطردع و رن ندن لی دناغربماع کاخ ور دیشوق یطوطهدننزو كوخ تو طرز دین د نوبرغا

 ردینغل وا طوط ها ةدایز شوسانظوط راد ګا یبا تو دیا لاله ییورگه لا تب رکسعراکیزر دزدنکسا

 ۱ ارهاظرلریدآ دووجخ قدی هصق هکر ولوا ید عونرپ دنآ اوزدتاسناتلوارممعد یدومالدزیویدلدرب سوبر ذاکر دن دنعول

 ا
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 ۷۱ E STE hk ۳ 1 4 سس
 | شانخاهدنزو هفرس هفرط ردننارص) هاس سددلودرب ردندا ےکح بهار یارصت ی لار نوکس سوةرسرط

 ینمرف نالواندناع هدز وکور ددا لزنمر ب ندرخلزانمهدس رع هل اط فو ر ود هر هد اش و وباانواتمھ

 رده اک ندانند اع را تعا تستانهج قاطششهفرط ر وا ضر اع ندهنسن یرمغابون دیرض ای هکر ون د هب هطقن

 هد نع هار نوکسواطرسکوردهباکحن نانزاوآ سوکو لبط هلار عض مرط رولوا هات یّبدندهب ونشدناتساو

 هدناسارحورو رعزهدش رعرد نا هوممنلس .دخاهولاءدمنانول لذا مض نوعومورط زدهنسانعملسعوغاب هک |

 دکردزورفا ناتسن مساهدینانو رد رد دی اش الخ چنا ھار طررب د ناری شلع

 یلفاحاص "لا هنسن فالوط یس هلو ةد لاشو ق اشو ةو قراصهدنزوءزغ هرط ردکع یراکدید لزوک ناتسپهکرت

 كروک ك راجو مج نالواهدنس هح كن اوردهبانعموب د هقالع روس. د هةى ەنلداقم ر دیزافار ط یلکسوو

 نصت+هب ەچ نیس نام یدرد رد رعهدنعو# هو هلر اتمام حاضو طح نالدکح راشرونعهدنکک

 الطفو هزوناره مازار د نکآنوتلا رز تط ر رلرتشم ی اکو تخل ترد هدح و تمه بابرب کرده دنه ر هله ٣ی اط
 تشتور دہ رعمتشا تش ظر و لواری بعت ینکل هک ی رود ن کس SEE ر واوا قالطا هر ءاسو حدف |

 رولواقالطاهدهب هر جو هنادعثوهنک] یراق دوا شام کک تنهام نکلهدسرافورد هنسانعم نکل

 یا بولد لا هنکیا یس هن كنهطروءرب هکر دهم هاحو هاو تشط زدنا هدنزاس فورعمزب رک تشطو

 ۳۳ هلگ رد هطروء هقدرف تشطراروق هرع ا غ نکارب یوشرف هشنوک بوردلوطهلا هحعه رکصفدقدتلاشو

 ناج-آاورر افیح بول رب رب ی هطوو چ یاد غا توقكنرولوا بذعنم هاووههتبلاهجاریزراعآهاوه یرغ ران کوک
 لعوردیدآ مسل طرب نصوص ردهدنسهارم هطرزع هدنووح كن "1 نیمز روت شط ناعارولوا راک ید ندنښزو

 هل ېه ی اط لص تم ةن هه نع ناس شلل اشیح ی وا قلعتم هنسزو نام آ روس دهراخو نیل ع هد دمو

 هدنلوا هی اطلس مشانمویمارف کر دیاقلالواهدننزو ار ۱ غ ار 1 رد)تس»یغل غل کیا هد ههو چت بابر کر کرد هدنععر

 یاضمانالواهتنرزوا ماکحا کر والا اک ۳9 ریو ماکح اکو دیا طخ سوقمرب هدغاسورولیزا

 هل ار منیکو زاد ات ارس لا سونعاز راض عدو نوخد و طرلضعب ر دسوق یراکش رب هد زو لنا : لرغط زد هناهاش

 یباکو تغل یدب هدناب یکنا هکردهدنمر ةلمهمیاط لضتمهن انام یک ۹1 ردیدآهاشدانر ندةیق دوس نیطالس

 ردید تام رب ںی د ر هل زود وجتخارلفاتو همکم نش نوه شفط رد هدر ردهدنرک دەج وفم یاط لوآ بارړاچ سم ۱

 یاخیلدب ًافرزلوال هم یراتسارب نوک 1 !رراویص هلکن [یرحتال !هدنر ابد نمراردن دنعو ن کادو س ردولو |
 هک ن ونک ویشاراربد یملانوک دین و ع ر دينو ک ناپ قعدردما اره هری ز مجاهدننزولبط ول عط رلهط ردتلهددلاهمجم ۱

 نوکو زدی دن یضفار ولدا یسب نیو فا تسدر دہن الوافو ره دن امرکدا ص هبنلوارک ذقلطمررب دت و مک هماع

 قویک نامر در نوا هحولتط یسرا نوکو زد نوسد ادد ہط حالطصاولح نوکر راربد ینوسکهفک هکرت هب یشدح

 هنساد ا روح لجن يهدنرو لی ایت طر دن درک دمروسکم یاطتات ابر دیدنه وخ کو ام نوک دیراک دید

 EN هبلع مدآ ترضح هرور لوح لقطر دند هج دوم رغارلرانل ندهکر سم لبا تجسم رشة ر ور د ۱

 ندیداتبنآ دکر دافط ردلفط یک دو مهف نادنآبز لقط نادنابز لّعط هل رامتعا یی دار وہ لىك تەزىم ارل نوکق رفیراتداعس ۱

 ندروکناهداب جسم لفط هد لقط هیلباهداعاو ضرع ی هک داتا هد تعا یول هتس هظفاعو ڼو دیا مهف هست یا کا هنر ه

 رکسەدباتحؤا هکر رد هد نمر همهم یاظ لصتمهمال ناس ید زدنعلا ناسناهک کز وک ودنه لفط زر ڊاک

 نحردیدآ دنههاشدات رب ەد زودنزرف ايلى هم امل ری رده درک د هح وغم یاط لوا بار ر دلی شم یب اکو تغ |

 ردنکسا هد اوررب هل ر دارپدلوقرب یدربو ناح هدننخشنالواهدنرزو| لضندنلا قحاوا مز مدرک اس ا

 تیلست هلا ئش 2 چ تولواادتشو هاو ندنترسحیسهدلاو یدارغوا هر هنعدوول نولوا تسکش هد اخه ۱

 Git قلط ی دنارولو اة لم لس ع)بو دنا عا رتخا ی ین طشر ه اد ن هسنپسنددنه یک عال و | ۱ ۱

 هدنن : وع ها اطر سک وراد هدام همی رأت شتا هندیالط ی یناول ع رارب دىلو نروا هد یک تو ضرالا ب تکو که دن رع رد ندعم ۱

 ۱ ا ادر لا لام لاط ردناوعرابآارش "نادر ناطرواکه نسانعم یتعمودازآو ردیلب اقممارس کرد لالخ | ۱ :
 ERN ROOTES ابلط زدس رعو زولک هثسانعم صخعوردهنسانعما|

 | ردهدنرک دهزو کم یاطیفأت بابر دیه كنا وحی دص ره نوزاد دفر اعتمهدب راد ماشالاحرلر دنا لو ات با ما | أ

 ۰ :لواهدلوقرپور دجارپندنسماسایارشورچهد هس ر ءو رود تهدهدس رع ردهنسانعم نواة دش زوال الط ۱
 هدنب رع دن ها اط خو راد ځد ةناز طور دب راک د ار عت ٹا شمالا هنلوا ع چا یلن بود یک اش کردرخ 5 ۱



 و

 ارط لا لارطرونلوار عت یدرتاجر د هر اکح ندتوصنالوار واره اظ هد ارت هبل ص ماس جاو الشم اغاز : لک هدزوقاور

 7 ار طه زو وز اد دم ی اه تورط روم د هنس هقش قرب هل اواو خف هواز هوا خانم

 ردیدا تعاجرب ند کر رد صوص مسا هب راه اشدان ماتسک ھو ناحعرللا چم یاخ ناخرط ناحرط یدنلوا

 دوخابو تمدخ مووی لەر ایراهاشدایرد> الط صار ,صوصحهنک مناروواتخو

 تعنا#هنسکریاک !هداوخد هن روضحنرادا صخ سهوحولا لکدو عفر ینیلکتلة ندنرزوا كمل قوم ین اعا
 هکحو لوستموداتی ار بل دن دعوا تاک لک فور اررکلا لا زس3ولوو هل

 هد هز هرس ناسدنوخرط الاعور د یدناجریو ناخرطهدنرلت د همدآو رواوا لو مش مړ ضا او فعرظن یدانحر

 ردیسان دنه ناس عد رد ار مک *یتداک ءاهدننزو نوک 1طا هلذ اع و هج+نیشواخ نوةش خط رو دناحرط

 یسشتلصادنههکر کو دلش رردءو حاعرب خدیسدن اتسذرولوایرنو ناتسدردعو یا ادنهو

 یتدیسر وودرادمرد دن نوک نوک نامسرت تعارز بادرار ار >هتلص قوس وکر هکر و دین هن روزانا ۱

 کر دقوقشخر طو نوش رط یربو رولوا لصاحندن 7 خجص یراکدید یزقاسرمگرد یلیردنخ یربردفنص کی ۱
 تادرفغ ردهبس فورعمر-اووردرکو ؟كنولاحر ةرقاعردت ابن رپ ین هدننزو نوفا نوخرط راریدلرنوکهک رت

 رردناناد وډ درد هزبس و رس وا قاراان رفاع کوک كنعو یهرب ردعو یکدانوخرط يرانا

 اک ار داکدنار اب روپشم ردنا نا اوا رعت ن اعر لاب کرد ناد کیا ما هد زو نوفا هلا هچ ملاذ نولیدرط

 هدننزوزرف زرط رربد نولدذر ط هذدیهزوکتا» دلوتربو ردوفعص تل ردنتنمتیتاح دکمز وکن آری دین انا تدا خ

 یواش ردیجاقلاب یرحصر لا ادم یاب متو نسنوکسدار رغد | جاوتسرط ردهنسانعم شورو نوناعوهدعاف

 نانمهدنزو شورفاولح لات یابونون TRÎ رد راک دید ینلابرو کد :یلاب ون رداد نم نتلعروکبش

 HARE هل ام نع م ذ سدولغرط یدلوا صالح هو نوشوداک !ارذعردهطآ ار هدایرد

 تعفمیرلشاط ۹ رادواخو رطو ننددولعدرط ید لوا نا هنس هد امر و دی دنوغارفصردش ودر

 YS ج واوز اکو هشوک لار نوکسو رد هنسانعم هرابو هع طو هضح هلو تهم یار فرظ ردعنامهنوکتو

 رار د ید زکر و د هنج اغا نلیا | هدشزوامرم رط ردهش رلانعم دم رکوقاسودو ید قودنصوخوا زوکو

 روس یراکدحرمسو ةالوو نطالس هدننزور اکیاط راددر راد هر ودام اکندکمروکت عفو نم هدناف نتسد رب فرط

 ردهدهسماع ءا هکرذب زداب رم عم حب نادر ط رد اک ندباتف آ ارتا اتا نادر ر ط روناوا قالطا a رلزو اڪ

 تنایصو تداچ ترک هنر امتعا یرلدد)وا نما لقا فرصتم رولواقالطاهده راه اشدابناتنسک و

 نطالس نور رواوا هک ندقلیفر امتخات ؟مهدرارون سو دحر سو قاوا نیدنهشوکو لب را یاصعتساو كلبا

 نودسرط رود هنسهلوعم لواسیوشواح ندا هغرال 1 نودنغاط ی اح لرهداو ةرطاوقرط هدنر اکوا ارزوو

 ارز ۳۳ هوزابرولوا لشد هد ارد يسار حرب ندنعو متشٍهدینانولهدنزو نوچتفا لو

 لاما هضا هر ؟ ص لشد صلاخ ر کض لشد لام هترفصهدعد ردیعاونآ ل ضفا هک وز رولواوازد حاهربمشب رج

 یا ام تب وطرز کزانراریدردم ر۶م یر را ضعذ نو وزا هد ہن رو یرت :یرطردت اس نانلوارمسعت

 دل جا یهام هاشهدناربقلابوت زرزوتک ندنفر ظناحایزذ اردقلانهدرخ ع ورب هد نزوح رف دلا همچ د یاخ می رط جی رط ر

 دکویراک تراز دید ی یراک شر تکو دک و انزتهدتزوهدن وب مد هدب رط راردیا د.صی دندن اتسربط هری فورعم

 قعدناک هدنزوناقبذر هلا هم نبع ناغد r نزهارورا رط یبسک لوبورلربد یقواش ءوح

 یروصاناس دیک دز متد ز ءرولوا یرانکد دو یراک2> یراصیک یک ین کی درو هدر دندنعوابدنع

 ماصوصرلربد جد قوا لیذرو وه وب یراصهنس اترو لیفرت هتان دن سیب هدنکر ۳۹ امنزب ندنعاوناهجنو

 نه رط رط ردعاخ یوم یم تور ظنیهدزن رب اأ ضعا توقوهدلافطا تکر نخ هتمع -رتسالط یغارپد وبطم هل غارب

 حوا ردینانوهروب نم تغار اربد اروا دلو ذو ناولا لود .رع رد قوفدنح هکردهنسانعمهلس رط هل الو ًافتف

 هدیک نت روسد هدهب ابن : یزاکدید تلعاایصخو رد دوا بلاغ لعل غلو القارب ج وا |عوق سم تاسنردکءد یلقاربد

 ردهدنرک د دهموعهم ۳۹ باب ردا !ومعمندنکو 8 رک <راکد ید باع راز دبلعت بدا لهاو یا طو کسات

 : زاکردلبهدیکر وار عش هدس رع هکر د ناشواینیرپ مسا هدینانو هلو نوکسدارخ* ن سااموخرط رداشت

 فاو لد نعیدناوا نایت ەدنسەدام ردراجتول مس اهدرنابول هلاهمه منع نوعدر نوغدرط رد تخلهد فیلد نیعوراربد

 زرد قوق دن هدیسرافدقوقدنح مارل مال وب م ت هلع رط ردد رک د ةروس کدی اط ا باب رد دل هدولبا

 د ِ rr تست

۱ 



 ابا

 هجوتم» یاطلوا باب رراچش» اکر تعل ید نواه طناب یا هکردهدنجهر هلمهمیاط لصتم ههدجولمآ

 ۱ ارد ها ولوو و نشانه تهكر ارد شەش ماو عرفوا ERT رشات رشابط دک

 ]| تفاغ هد مور تغل هدنزوقاور قاس قاط ردهناک ندنغلن دنآتتداضرف حصر شابط ردنا زاب دالا او هنا

 || لوالریدیند عارتوب یزو دو وان اونم درک ندارم دکر یلوطو یدزوجالهکرادن عسا

 شبا فت ساو شمر دل رتو ماظن هرزوا یرب یربو هدر ضر اوهر نهد ر ۶ هل ااط نکو رد ديان راخمچ هاو

 ١ وا توار مت دنا کردین هنمک اخو تا ثول یھ مرت تشوکردس رعمهعش ام هڪل هدا ہطزوش دهن هنس

 1 هل.یسا ناودنز امم ارنا اكد الو ناتسربط هدننزورظخ ربط روند هدر لقومو رازرونتدبا هطروع ردماعط |

 نوجحربط ردن وئسضم هب الو لوار ددوکس یراکدیددوکسلز هو نوخرمطو ن وذ دہن کی ربط دس ردتکك مرو پشم

RTEف رت هد ررر ر ارب د ی د یرتط ردو خر دمی ون دهدوکسلزق ( ردراوی انعم تر دە دنرون  

 دا ا کد ج داردراک شتا ۲ [عولرب غ لرد جدجاعالرقه ردو هدیکر رار دوقربط بودی

 نوماس داش ره یو هداع یدلوا یم دلمه الغ لوا ند ح اعا لوا زلرات 1 1 هنسوروسشوق تونلوا

 ]| برغ هدننزژ همقنح هن" ربط رده وم قز ر عم کر دهنننانعم ب اتع ۽ رد هنشانعمح رو لزا رل رد چد لات حتو

 ۱ عو ر هدانرو وردد هلا هله د یاط وطط زد هبصقرب ندشاصت ندراهدننکل# ماشالاح ردرهشرپ ةدنقر طا

 دوو تدور هل هلواس دابودرابهد هلا روفاکر دجازع ۰ ساو دراب 9ا ل لو د چ ریا

 یلاقشم یک ادلروفاکر لا اکو ومو توفو روزلو ا قالطاهب هنسکد OR لردبا تیدناک اینا ّهنالوا

 | رولوا ریغصندیا دغی فراعتم رد ع-ایادغبع وئرپ هد هور هدننزو اقر زا اب نوک اقط اقىط لس یتیدلوالتااق
 هر دا :دعم یواش رر د یاد غر دزد ه < رر دفورعم هلا همور هطنح ام طالا نیس یادیغ» وشاروس د لک که دیتا

Se 

 هسا تعم كت او یواوز کروم ,OPENER اورم |

PY TERE EIT, 0ندرود ل: دروخلبط راربد څوکه دیک رترابپ يلا هد ناك شرک  

 زا هدن درصافحاو مک ی یار هانو رب هاظرب نالوا یول عم ك سکرهندز ےاکر د لبط ردفی کن دکسش, اترغنو كکروا

 2 هک تام لط نیسلاژ لبط نیر ترساک کیهان تاتو ندنام ےاکر زرد لبط ردهیاکندةلا

 هدننرو لس كدمط سط رونلاح هدنتیچ نالن راک د نر ین اه ها خو نسخ تا دیش اهدنرابد |

 رد هدس رع ردنوواف ید ردهرب رخ ااو چم یاخ خط روت نیلا شاکر دل بطو یرتالکلاقب کر دیفد هو

 0 و ا ءوردزوار اد یدنه هرب روم دا

 یاط تلاتتاب ردرمضا لرد اردو کم لو :>ربهدنزوراک رابط رده درک ددر ىا اا تان ر رول وازی عت کج :

 یاط لصتم هب هطوقتم رمعیار ناس ینجوا ردهنسانعمقامط حورشمهد هح و تف قاط رد ەد زك * ذهحوعضم |[ 1
 دهم اف ثار ظ EE هوس وتش«یاطلوا تایر دن تسم یب اکو تل کد دایر 3 كام واذكر د دو رزم رلمهم| ۰ ۱

 ۱ هدرز زاکس رار ارط ارد ی ءاولادنه هدنکرت زد هور یزاگد ید لب هدیسواف ا اتو ناول

 ا نىنا اناغلا ت اغ ىرلاروک ر درهش ری هدنادودجس نیسهدننزوز اک زا زارط ردهنسانعملانورابع تشک |

 || رمش خدو ردنسا تالورپهدناشخ دیو رواکن دنآ ۲ یمالعا تکششسو در وشم زار طنابوش زولوا تخنالمو |
 هک یورو تن ما یو ناسزاک ان نلوا عیسناس دّءصاحواهبن ارک تاوه رشا شقا قاطمور دیخاترباذ یکرو ما 1

 ]| كم هری ر دیزا رطرولواردص» رسا ندنادنزارطو ردهتسانعم نآ دقمو رو د یدهنس هناخ زاک رکو هات 7

 | لعافمسا ندرانویور دهن رلانعم خا قیوزتو یا شقنوژی رطتدلاهنک اویو قو زو دو نام رو تت زو بی زو |
 4۸ یو تیام قانا تعاجیو رواک هنسانعم بولساو طغتو ردهنسانعم نزناقو هدعاووشورززر طورزاک ۳۳
 || هدنزارط "یدنا رولوا هدانع فارطا ندهرمذط فعسهدمالسا لئ اوا رد هتشاشعد فوغو هماح لعهد رع هل اط 1

 | هدننانو هدننزو سیداو هلا هم نیغ شدعارط ردهنسانعمیع دیار رطتو شنو رب ردلعاق مساندندیزا رط 1
 ۱ هدقدق>ندنهرخردهنادلث ارن کی ادغد ط دوت مهد قادر ها هیرازلرب د تلسهدس رعردهنهرب وج مشا | 1
 ۱ ردخورعم 4 هلکءد ىس هراز ەخ هدنش زابک ؟ازلر دما نیا دن نوک در دان اقیع ازبسد تی کیا دغب هه ۱ 1
 ن هییشزددینانو تفلوبر ولو نج هب شهب رع خم ردنامس نیهلنسض خف نوسعار نيا زدت ید ننلقار ۲ ۳ 1 ۱

 ردصوصح هنسه و حج ید رقا ردهدناکششم هسعدردن "شر وپا واورلرب دانىنى یرایسط كتر فرد هست مھ 1 ۱

 قار قارط رار الوو انرش قیاس ند جرو خف دور دم ییضیسو تتف «یراشاط نا نا رش ناقش درب رواداری سوگ 1

 ۴ وا
۱ 

 یو و ی یو سین یر جو ون

۱ 
11 
1 
1 

 ا ۱۰



| ۹ 
 زا یرعو روم دیقلعهدس زءرارب د خد غاطرد ره ع ورة دزو لهآ هما ذج می اخ لحاظ رددهنم ین

 هلن . کلر لوا ل اطهدلوقرب راب درست هیج اغا سکسو اغا ناغعدغاذراقعرو هلا تخ ر ددازآت غل لها

 مزز هدرل وع ابایلاحردب ر اک دد ی اغاوغآ هد نکرترار بد نم زر هز اک اهدناجرح ردو شرب هقشضعیلادنعوروش د

 یاطو ح ونعم فاز هقطراط -یدنلوا ناسهدنسهدامیفدهکهتنردب ربعكنوب یاعاموعز ردراعتمهلکعدیحاغا

IH 4بح یدک "اامطا رددوهعمالاح ردهناد فراعتم )معما والا بح نالوا یس رع رد هنادوهامم  

 یسنهطساو هنسالعا دج هدي رع هباررسکورونس دەت داح ل امش کیک هدزو فمآ راطراروتاوتیطالسا

 ارد هتساتعم با ا وو5 هد رو قراش قراط ردرخ ات رادم ترغلانب رددلداقم ددعق زرد هر هننسک ن الوایوچ

 نالک ها ذحکو رای داربست هل ایزداب لحرراضعت روس ده زدات هربا هد اورزپ روت جت ماهر زدلیو

 ربع هوا گرو د هوا یراق دین ندهکو ند ج اغهدننزومدآ مرام ردهنناتعم کیا جی ورطرونم دهر هنسک

 هاب عابو ردهتسانعمهبقودنن ؟ورولکه نسانعم حطسو ماطو ردفر عندنول یراکدندیوام زدتكنهماعر وتاوا

 ندناجمآ نوکلس مراطر هزوربه مراطو مّضحامراط روس دهراوندنالیکح ندنسهلوةمیب یجویلاح هنفارطا

 هدزارشردب راکدید نیطالسلادبع هل رتو نیطالسلا بحهدیب رع ردیعما رب هدیننو هلا هقیرال هلذاح هقنر ال هقدر اطرد هناك

 یانعم شدم دشزوقاسیاطر دکلف نوک ساط ردرونار مرز ساط رد هباکندناعمآ نوکمآساط نوکنآساط رازی دواب

 قحا ۲ رارد قادراح هماعرلد د.د قاطراح هلغخلو اانهرزوا ارک تردهناخالابوهفرغ ردهتشانعم ه هرطنتو رک ( راو

 ردملاقم تەح گردم تا هروس دهدهباد روناسلمط :ردهح ال و ناتفتو هبخ لةو ع ۳ ردهنسانعمهد دو شکر

 رووا رانعڏ نيا کز کا ندنوص نالوار هاط ندتمداصتكت هبلص ماسحا والم لدکرو شال وه

 اریضحقاط رد اک ندکبلباشوماو هو لرتو یعنوا ندا رب قاط رده اک ندناممآ كىرە را قاطو قرزاقاط

 ندهاشنود ار رف هکر دیتا یخ لرو رب ورخ سددق اطرديبشتةاداس :دردهر دنصنو هفضقاط سردقاط ردناعآ
 راکشروصو للکمو عصر هلارهاوح غاوناوع ونصم ندحاسژحاع یدمشلوا لصاواکخا لر هلا لاتا

 یسانمهدی ر RES اروصمهدن هيمو عاضواوح ورا تلفو هعبس ےلاکال اک شاو ہر رو ||

 هتک لوا ید یسدنکو قرسحه هرکصتدن او یدیاراویم هعود تسانمهر هعدرا لوضفو یدیاردنارارقناکراهرزوا

 هطواو ردهنسانعم یهاشناولا افلطمو رار د خد هنسهفصكمالررلا هلع ناعلسترضح و یدای اتاق ا ازار

 لعاب هک رو هواط کج و باطق هرورکشقاط رار د هدهب ۵ هر ط 9و هر نالوا هر راک هناشاوا دو

 [رردرازفه ما غابرار کت هرکصندقدر دلو ط هنا همت ابو هار کسو یتش یتسفومدادبوجآ رلدتفو كج وکو هحناندرمج

 یلعفاط كىر هزور فذ قاطو مراطقاط رربد هده هضم یلرکشوروشن >هدهباولحت فط نانلار بعت لرو رکو

 هرزوا نوتسقرقردمالسلا هاء ناجلسترضح ناار ذو فص سترقمقاط ردنیاکتدناخن یدروحالقاطو

 یاروات مد ترتوقاط ردنا هن ادم قاطو هاج قاطو یرفولىنقاط ر وا هباکندینا-آو یدیشخلوا اس

 قاطو هب دندو تارادو رفو کر دندنفدارتم تاغل ان ارواطیض مرطو ق طو قاط دارج یاو نول د نوکسو رلمهم

 ۱ تاورب الم رونلوالامغتسا هدنراعف ومدتسدو تاوهدنزو هداف هقاط رد هتسانعم یادو خو بیزو قارطهطو

 ردهنسادعم لم ګو تردقو باتورار دیابت ها طکب هدرب كح هب دلینسدمدرنو لح لادربو هماحددعربو ناغروا

 هدننزورکزبلاف رفسیلاط رعسدلاط رددرندن اروللوارمعت هیقن کن قرعاره اظردبتوسک شا ع وار هدشزوقاس قاط یاط

 نوشراع نوقبلاطردبغارم لس رصیدنهنوتسر ارو د نوک کنم نوتیزهدینابول

 یالقو رقاوشم کو نوتلا هکر دین دعم ح وز دسح نق ی دب ییعدردهنسانعم شوج تفههدنناسل ور هدننزو

 تاب تموادم هرعشف هل اهرتسدج عونصمندن بودن بوذو حلم یزانو رداسو ح ورورومدو نوشروئو
Fwیعد درر سمو عقاو نوقلاط زسا هدلوفرب ردعنام هن روهط دلدار رر عش ند هدز زوک ةصاخو لطنمیرف  

 ضعبور دور شمول در د رقاب فراعتم هلا تسر هدنراد رتسک ابرو یه دیک ورفصهدمب رعهک هلارقانیراص

 تاحاحتاماط رد رقابرپ واتس رب دی دیور يو دیا باک ن دیوردوخ ن دلج | ی داوا لصاح بوز الب هدنران دعم را

 لوآهک مالوا تحاصف هدناسل عد ردهنسانعمهمگو رون د هتالک تاهرتو نا ذه هزرهونابص هجاصهدنزو
 كئالم رمطحا نارب سواط ردرولا دبش روح رشت .آ سراط راد یەک یرصتخ یم ا هننحاص ناسا

 ردم اکید ندکلفو نداتف أ 7 مارت قرشم سو اط ردهباکندتنجروحو نالغ داخ سواط رده اكن د بک اوکو

 یاب ناس ی جنب ارد هاك ند هک الم یہ دةر یمدقرتاط ردمالسلا هلع نما لیربح نیشتهردس سواطو هردسسواط ۱
 مت

 ھے س هوم ۲ ۱



 رو د رع لفرح هد رعود نقسارازھهدزارشو لوم هد :انول رد عور ندیلبج ناذس هنادلادنصردهدنزک د

 نوجا نع تباضا رار د ید قدس یک هکردتابن نانلوآرببعتارزوایآ ل مرج لصا راد رعم ندنو جادلدنص
 کو لئامهضاو رغصاندن آو هیشهنقرود وکس فروردبسقرب ندن ]ی رعلمرحور) اردناقارحاهدشت ۲ییمضق

 هد اغ هلصافم عحوواسنلا قرعو ردمیضیحو لولو سرابوراح هد هملا رداد وطقفالغْكلْس رل هنادو آی کن بار

وهدننزو رانحرانص ردهدنرک ذهر وسکمداصقات ناب ردنوزوم مالکهکر عش عن نڪ تعط ردءقات
 هکر دیفدایع 

 یب اکو تغلشیهدناب یکی ا هکر ده دنه ر هل مهمداصلصتمهواو ناس یزو ةط رد رعمرانخرانصور دفو ار عمر

 یهاکصروصرده اک ن دهرعنو دا رذو ۰آ نالوا هل ا نور د ترو در درلتفاضأمآروصردهدنرک III قاب

 یعد ندنعوقلس ءلمالو اطخف هلطوصردناغفاو هلا نالوا هدلبللا فص یش منروص رده کن د رخسدات رفهآ

 فژوولشب هدناغهکدوسا قاسردعون شدیاسقلطرولوا ضاس لت امهبرفصقرور دنسقرب ن دامنی راک دید یزات

 هد اوررپردجسترب ندصاج یل بج قلسو یربقلس زد ام صاج ءاملا قلو ردرلط وصر وزه شسایاسرولوارپنکا

 یینواردیا دت هي هکرسو یدتهم ارش ید هراضعكنغاړب ردهزتس نان دراځپوردنک هکردردتغځ طو
 هحوتفمداصلوابآب رد ییاتو تغل یکیاهدیاب کیا هکردهدنعمر هلمهم داص لصتم هفاتش یا نان

خدشہ رف آر صملقیصو شنر رف ایس لقیص ردهباکندباتلاعباتف 7 شان رف ںیم لقتص ردەدنر د
 

 ردشالو رب هدنسهکاوا رافهدنزو ناعم بن لس راف فاک ناکحصردهدنرک ذ هر ونک مداص فا ںان رد ر ظن تشر

 هعلاناس یلوا ردُشعلواناس و روا نام شا هکر ده دنر سهت تغ هر دصم نا« داضنرتقم هب ی دهم فو رم هعاحاا

 راک هدیسر افردهومملزةرب هدنلکسش نادعهدنزو لاش لاص ردلجتمیغلرب هدنأب رب هکردهدنعدر هعمداضلصتما

 زرد قن هدب رعوهدیک تردی رگ نج اغاردس صوصخهلاتسدرع+ءویموراری درس یه دید تهور دلار هد رعو

 نوغز آوهارکلاض هدس رعو رون د یورقو بذاکر دد هنسامرخ نوزبارطرارب دیسارکناتسد رعهدراد صعد

 بان ردا چشم یغل یکی اهدیاب کیا کرد هدنمر همعمداص ل صدم هج نا یتکبار واک هنسانعملَسو ردهنسانهم

کداد !مایتتسا عابسو شوحوهدننزو جا حاع ردهدنزکذ هح و تغ مداض لوا
 هرول مه تفلنکلروسد هرصشیرل

 هلکن 1 کروند هرصشل وا یامخنغلوارمسفمه] رابع عایسلاورتطلا اه مسی رک لک دوا هلغل واى رغ هتسلا[

 مامجشتسا هلذلوا طوبضم ةا همهم ناش ین لک, مسيەدنس ەسن فن الات رولوا چد هنلوا مست عاسوروہط ||

 عرب هدنزوحالع حاج ردهدنرک دهروسکمداضقات باب رولکه سانعمداب رفو لغ حور دابا نشدند

 رولواهدنلکشیرم ناسی رک ویبکد وکس مقلاصهنسهب رّولوالضا-ند ر ھر تدان هدا عو هد ن رد هضاس ۱

 هه داصلصتم هر هلمهم یارناس نخوا ردهنسانعم تآناو قمرب وفداسفورشهدس رعو راراقن ا نارا اصو

 رد ب رک قواولوب هکر

 یرو عو هب هکحو رح الط یسورفو عفانءلصافم
 وانکی د رار د عد رضه داك هکر دراو ید نامنرب ورددیفم هماکز

رب کرد هدنمسر هی هداض لصتم هواو نا ین ردلوقنم ید رع ۱
 رزو وص ردلیتم یغلرب هدحوتعت بان 

 ثروم ییاهشتسا ردهفوکشنانلواربعت یکباسورخو ناتشاعرباولز وک ناتسد کردزو رفا نات لکه دزو ||

EIN 

سند رقم نکگالم كلف نارادهعموص ردهدنرک دهحوتفمداصلوانآت ردا چشم
 نابنعجا ہیلع لاغت هللامال

 | یاب هک فاو لا لوا ردلشفا ندنباص هدکبا لغ ناو همان روا ضا هد روم خو

خ و طرواوایراقاپب هکمرکد لث ام هترفصر دفورعم لاو اطالایم رونلوبهدلحاوسیلساقل || ۱
 عج سولج هد ن

قط زوژاهدح وهم باب رپ هکردهدنعسر هل مهم یاطلضتم ا | ۱
 تعلرزو

 ییتلانوا



۹ 

 هکر دو ھال لا٤ ید یار ردهاک ندقداص ر ۳ میس یار ر دانم ی يد اکو تغلروقط هدهحوتفم بایزب ۱

 تاه هلو تار لب اقم یرصنع ملاعو توسان لاعردترابع ندب غ مع صتخ هسوفنو حاوراردت ارت توکم

 بوردلوط هت وکرب هب هلا زوطووص یرلقلا هوا وار ۳و

 ردداسفون وک مع کردهیاکداند کنرود نت راردیآ لامعتسا نوزونوبومةلج هدودرار دنا لرتهخلو وا یضتم

 ےظع نه رولوا هر اک د ندرت 2 صرذو ردساطر 0 یاضم ےےھص مسن ےس نه دوناوا قالطاهدهلرارتعارامنو ل بلو

 هزهحو ندرولا رهن وچ رم اک نددت آلو بم رھ هعصرد ه اکن دزور

 ردا سم ید اکو تغازوةطەد> وتعمباب درب هکر دهدنس هل مهم داص لصتم هن هط و ةف ربع لادناس .یعد زد رولوا

 ر ذس نالوا شکعتم هنوربک دید رغاعهدررب فوج والمد کر :ماجوهدناتسه وک کز هکردرب رغم اد هد :زواداادض

 لیلا رابزو ندر خاشدص روتاوا لامعتسا هدسسرهازاشو ردهنانعموب دهد رعر ونلوارمسعتو ةن انة د ہک رت

 دةعهدر اهجودصیدصر دهباک ن دزورفالاعباتف آ ارور ید صو نشد !]فدصولکهساتعم را حاشوردهنسانعم

 دتشالالفالا تلف تلف فدص هلن اراعا ییددلوا لعتم فهروس ترد نوارو رد اک ندناشلا مظع نآ ارد

 عقاو هدنینح لام بطقو رولوا هر اکی دندناته امو ندناتف 7 اورو” دد 2 شر عهد عرش ناس اردک لذ یگزوقط

 رد رولت ا . رعاس نوک دصر دءالمق الطاهداک هلک غرو کہ دنلک 2 فد ھی کاو ؟نانلوارببعت شعنلاتا

 یارناس یش رد هزاک ندبک اوک قدس راز د دص هل امتعایسدونک ك رره اک ن ذناوغآ كرز ننک شم فید

 ردفدنرک هد هحوتفمداص E و ورا هطوةمرمع

 ناو یوقو هثلا مظع رکس وکر صر جو دوم زوک کردن زن لصفو ناز ابو ناشخزر هم نآرت فآرص
 كمك ی رانا ندرب هفرص رورو راک هک هک یسمارداب راز داد ناکراتسعرص رده اکن د مودو ند آ ۱

 تا وک ناردلاهکردنازکوش مہ اهن زو ورس . ورص رولوا هک ید ندهدافتساوعافتناو كملنا !تقسو یواصو

 رات دنا ق دفتر دلو اسد ۳ وب ییدالوارب یسکد كنو رد ءا سرود ضعبلادنعوررروتکن ددب تفت

 ناتو کر رو كرو ناقشاعرىمەد کز درو ور ذا ناتسرهدنزو ارصضنار رص رازی درد کو وک سرۈ دز ان نارکوش

 زدن ودر هرز رک رشات رسا هد نو نافرع ن افرض ردهدنرکز هرو کمد اص نا نابردکخ ناناوارسعت یلزوک
 قالطا ناف رتوش فار هزاهدهرامثو لل رد هناتعمول هدهد رع رولوا یهر قه داغر لرب دهد هبامرخ مسقربو

 یدا کرد هد نمر هل مه مداص لصتمهافناس یجدلا رد هذا كنر یر اص هک ارفعز بارش  لیرهداصیرص زونلوا

 عدس ردم ا5ن دف طیکیا نخ ات خنفصرد دهدنرک د هحوتفم داصلوا باب ررلجشم ین اکو تغلیلاهداب ۲

 هدرو نوطالفاهلا هجمنع ن روعارفص مالسلاو ة ةولصلا مع ۳ O یا قصز رو دید

 لبلد یلاجو یولاحهدرء هرشط هشوقو روش دلو شارو ةصء هدر رعردد 1 شو5رپ هد هد -ە>رسەد نانو

 قراکش راضعد ررند یشوف یدکی یسهحرس نکی د هدر شد رریدلماد ہےاق وار ظد نالا هدراددوو

 ضارعاو نحو کو قاراط ندرک ارفص ص رردنا ریسد د ها ناغط رداج نوو راد دد نوغعار ةص هسوقر ندنسنح

 یحاعام.ذرآهدنکرت کرد چا لجار» ےس هدنروهس ر هنسفص رولوا هی ندکش !غارفتساو"یرتایالاعفناو

 لاخر هصلابا هلتو یعلاشو ES EE روش رک هو داصی ال باب زدر ےش یراک ددر ۶رعهدس رعو

 هح وتةمداصلوانا ردا یخ تردەدىا ایک١ دا کرد هد نم SE KAS ی غ دیردهنسانعه

 قلطاص ص راٌورفایش اونوحا ماعطا یار ةفویمع» شت "نو اقعصاهداوهقوغ درسا الصردهدنرکذ

 نو تولصردهنسانعمنابربو همراه دہ :رعلاداصرتکوروس دهرا دنو مالعایرلکدس اهد نیت ع ن رلهنسنت

 مقین . رعردۋلىراكد ىدى طi نونو ولو| هدناکش یو نورد هننعبرو ززو درا کردن ورک فد زو

 يطق ەك هل روغ طخردطخ نالیکح هب رع ندق رشهداع» طو هک كناوتسا طخ رک | بلد تیلص روت دتوش

 باب ذکندنفطات لانش لاا ونح لنمو ردهاک ندنعطاقنرد طخ یهتنم هب ی لا طق ند وح

 یاش لک شرب اعواو ندنرلعط اقد لرانوب رولوا هن اک ن دنع طاقتها لما كلف هو دت كافوردنصط اتك سوق یبا

 یدنلوا ناب هدام یداواهنس انعمنعشانازم نالرطسار دعاعدر 0 1فورعمدکر دهنسانعمبالرطسا

 س سم ي

 | ہد زو بالک بالص زدهدنزک دهم وع داص فات با ردهنتنی :راکد اریسعت حبا كنار اصن بماصور رولوالصاح

 و رو

 هک نو اوا نارفعز كنر مه هلةشع در د كن هراع» قشاعوندقارب ET ندرا

اکو تغلح وا هاب یا هکردهدنع ر هلمهم داص لصتمەنو ناس هرکس
 ۱ هحوتعم داصلوابآت ردلجسمیب 

 هدنرک I ik ڪڪ



 مس

۰:۰3 

 رولوا وا لوس ندنول لوا ردلکد یل ا ا

 یاری یکی شو هج اوخو ان الوم ر دمظعتةادا ثلات رار د ینلام سنو قلخ هلناسل نوص ع رص نکلردیعلابز روكط لابو
 فرو زر ESR نو وا کرد نیشذ, هدشزویس نيش نیش ردمزوا عو تربه هل الوهح
 یانو دش وده يانعم تح امسو مزو هدوصهدنزو باب س باتش ردورحرب ردنا تاالدهددع رووا ندنعمت

 ردهنسانعم خیلبو صفا اونسيدنلو اک یانو ا د اکی یار ییا اقواهد زوو د هالو هح

 ردهنسانعم طانصو وز وشات اهو شتراف هدننزژنآ ود ناوي ناوشردهنسانغم نالا عیلب یناسالا جی نابزاوین :زاومش

 ردهنسانعم كع !حزمو قمالوو یمردشرافوقعاق هدننزوندناعب ندناومش رواکهنسانعمنازراویع هرتدو |
 نهال وه یاد نو سر دلمس هغمصض ماکت ند ند او شدن و مغ ی مو شر واکه نسانعم اتا لاب زرلو كي ردو

A ES SEEردلعاف مساند ندیناو ب۵ دزو دم  

 لعوروط یائردصوصخ هاب او هکر داداو هج رکو ز ات یرب ر دراو یسانعم تر ده دننزو هوم هبا لوه یاب هوش
 ۱ امو نسح ضرعو نیر 2 ۳ اشتحاویلاغدوخ عباررد هت سان عم تفر هدول اک وره ثلا ترد هنس انعمن واف رەدعاق و

 e نيس د هشومش ردهدنرک د همومه نش ثلا باز د لیپص هدم نر اه یا ردهنسانعم

 ید نوا با چد داص نرتقم هب یم فو نر اتفک یتشد نوارارب دهد هنجآدزویراوو نواقو یسک: دوس شم هوکو نوتلا هبا هجم

 لصتم هل تاس کرار د تهاون هرروا ار هر د صم هلا ههکمداضو نا نوآ هکر د هدنز سفت تاکو تال هردصم

 هناش یلدوساةلطم هدننزونات باض وچ ر راشم یب اکو تغلزکسنوا هدح و تهم بابر کرد هدنم ر هلم هم داص

 ینکآ دس حاعا نکلدسلزقردسنح مسا ل ماش هندارفا عور و ذلو ارن بعت 3 نکل E و تاعوس ءابطالا یمراربد

 رون دحاقتهدبرع e OS یکی اغاذیآ وین هبا نالسراو ترب ودر غصو

 زون دهب یراق هجوقهدنشا شع هلاةانشمنیات هنواص رذینواخ لنوحوا هکردهنسانعم لظنح هدهس رعتغلو

 هدر رو بد :اک ب جار ا وضم رع ا ارعم ملا و ەد هل شیلا واف روداص رول یدنیعبسلا تنی هدس رع

 یمالامهدرت ج هد لام ی اصالثم رر دیارببعت یا هدي كر دموآع»یسانعمهدس ن

 ردیضافو نیزو اضم مسلم ردتراشاهلفرط مالسلا هملعو انس لع یسنعترضح نودرکرسفآتحاص رارید

 رخ خاص رد ناشتو نارعاس نر بجا زر یډنک زوم هکرددراطع کوک هو ها

 هنب را هل ءذصادو یی او یاب رم ناف فود مو فلات عزو یسادښک رارجوبتو یرابجو د امظعو نیطالس

 | یرردهباکن داسسیاتصاحو روتسدوریزو یار بح اص ردناننهتمو !یهاوارزوو لولم نارطخبحاص رون د
 | هرهزو سو یرسمو لحر زودرس القا نارفسبحاص هلردسح یدلوا یرزوهلودلار ۷ هاش |

 | شاط هکر هو ناماو لاصفورونلوارب جت ول کی کر و وه روخوو ورع كنس بح اض ردردودراطءعو

 بی ِتناطوو ت ررطفوو دیرات ممضح مالتبلا هلع یبدع ناصبحاص ر ونلوا قالطا هده هز سکن ډپ |عینشتو نعط بو ولآ

 ارلد رعدک نارب ,دردروا حج ر نارد نع بجاص یدلباتقنندن 1 ید نا r ر هراتس ردمجماهننسکرم یحاصهبلع

 لع یوم ترمع> اضی فک حاصر دیک وک شب دنسانم ی کروا نترو روت عتاوهدروب نم حرر ارب د صن الق

 1 یراکد ید ید دص»نالم ۰ هډږک رتروس .دربفصلا فول هد رع کر دیجماشوکلیفهدزوهرابهراص مالسلا هیلعوانیب

 یک 1 د اردن اکندناتف [فیو ارز عاص رار دیاری عت ياملق را اتراضعو یار یبلقاک ا راضعیر دعوو غص كن امن

 یراق لّوا باب زدم : اکو تغل رد a منجر E ستم هه دوم کا

 اراک حاص داواقداع نع ,ایتشعال رہلنا حایصهص امد الو فداصم کرده نکل وا ناکحابص ردهد رد

 E ر وبلواربیعت رک هکر امو نور چ هدشزوهزون- .هروص هروص رده اکنداتف " رهاوح حاص رد اک ندر

 روس وراق هدلوخ رب ردرومج یکمانسر واک ندهمزکمکم يسوا ردفورعم تاب هکر دانس ےس هدنتزو یغ

 ږمومضمداص فا باب ردهنسانعم لفطو قوخوح هډ رعو ردیسهراصعناغوح هد :دنع یحاصتارامسخاو

 | هساط بلد بو یقه دن eS ردوراد, ی راکددیدنه تھا رحب مماهدنز رو رابع رایصردەډب رد د

 | ناخ بار ٣و تیبار ص روم د هب هښسک قیتمو "باصوربحف نشورو لدداصءل احن ۳9 لد حصر ج روند
 رونلوا قالطا دف بیمندیک اور دراناوچ خزان زن ناورجصردینانرخ کر ر دق داصعیص هماش تسار معو

 ۱ ردلیتارغ هکر دذا ڪڪ میص بیم ڄم تبسم صو يافت جام جم هلبببح مد دلوا هد نندو حامصیران اهذو بان ااترثک |

 | هکر ردهدنتسر ]مهم داصلصتم ړل میم یاج نام تح را رووا ناک ندنادهازونادناعنالواز رج رح“ نان شے

 سس

it: 
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 باوحو درخ یخ دلوارد ش۴ اروهظ ناول ج هدکدادح اواتآ كنس هکی داپ اراتفتسا ندن [وزاضج ایر ول نم
 هرورضلاد دکلی قسضتولد ع نسشمگا ب ناف ارتشارغاظردندنهدننتعاصشوتآرحو کی دید مار هد پود

 هدایز ران وضحما نارشردق یحعوطیالغرا مونلادعت هکی دردی اادن مارهب ه هرکضندن [یدایا لقن یتش دک زم
 یقعب تاعل رش رهش د رد مس اتعم رنکریش یرک ی ءریکربش ریس ش ردرکریش هدعای وکی کش E رکي كنىكلم هرس ران اونم ا

 ]هاو دننزو ی , ریت سرب یمهشورولوایرلوب هدر دقنایآع ونرب یهامرمش یهامرش رونی دلسعهدنن و ءلاب

 لاو رده, ک ندردامو رلدهدشزو درس ےن :درعرمش ردیرلکدب دید ی جانا هکر رار دیار بغت با یروض یغلاب ونرولوا
 توهالاعو نوک تادا :درنمو مرکه د نقد رط توربجو ت وکلا هکر ونلواقالطا هناذلوا هدندنع لولب
 سنآتسم با ههلاراک او غراف ندهناسفن ظوظحوراد هد اذ ند نالو شرت تح ایسورفدورستاضابرهدنراجلتا

 r جزرش غ یهربش > یعربش رد عج دعربش ناد مرش هلواراءتعا ییوزجات ندنرامتعانع یمن كن اهحودو
 ناح تودبا فر دره ید آناج هدتزعو لاج نابت در هدتارواوردمماک ند هت سذ لامار سک رر دید هر

 تیکتم هدس وع روسد کروا هبا ۳ ۲ نیک مرش ردمچرتدنا نالو ازت سمر شرر د چیخ رب رمشویدآ

 نا دد : سد یه Pe a هلم الو هم نشرسکوواو دموار ےض ملثورشروند د

 هدیکت رتو هقعس هد رع هو اتبح هدنراز یوهدنرلشاب لرلو وخ هکرد هاب ر وبس قجەف هوا وتة منو هبورمش رد رش

 هدنرعا كن هود قم مزمن ۱ ردضره رب ندنضا ها باودو ردهنسانعمعامد تلعو لالتخاورارب ,دهجول اوص

 ردلغوازیورب هوره درو ک :وکسن یوربش یورش رول کود توتاواف یراکو  كتزوکو نزور ك رغانںولوا ضراع

 زدریور ورخ ناما هکرد هنسانعمیوربش هاا ه هب ورش هب ورش یدنا رولوا 7 رو

 هرز رش ردە رانعم ردامو عیصتوهوکشو کوش نحاصویدلوا هاشدانیآ الا هرکصندکداد الت فزد

 هکرولک هنسانعم ترش نعورو زر دیا ل بودبا جرح ید وص شیخ هزر دبا ارش فور عملا ول هدنزو
 روند للا ن هدهد رع رولوا ریمعت نفلربش فرح ن ار نیغور رهشه دیک ی تیماع هکردرغاب اب ماصوض عد رد هک نم حفر

 لرلقح و خو و دوغ سم زام فا هر رز روس دهن وقم ى بطون عصور هنا اوج لقا اور دہ رعمج رس

 ردرعسهوهر ےچسم هاکش اکشن ریش رارید هحولوص درک هدس رعروس ده هی وبس ناقرح هدنزازویوهدنراشاب

 یربراو یمانعم جوا دزو هند هنس رش روذلواقالطا ہتاکارآ نشو مالکنییشویوزپ فیاطلووکهفرطو
 صوصح هباودینأت زرد هحولوص ەدىك تو هشت هد :رعراقیح هدنرازودو هدنراشاب راقب وخ هکر د هی وبس لوا

 نانلوا رعت قيا ثلا وليك داوا ان یر اک وب كننوهو كن زغارولوا ضراع هدب اره دابرتک ار دضسمرب
 نالواندسوش "آیفون راربغ نکار لکه نسانع ناکو یابوزدبخ اعآسوس ارش ررر اقبح غاندترغ خول هلکناهکردجاغنا

 تابروردلمعتسم یسداذیکرتوونب د هنویق نشط زاۋ هنشابرب هدنزو لاب هل هنا هد نیش اات روا ضا
 کراس SES ددد هنشوق لحو ردهنسانعم هل اشدشه درو كش ىف تشش ردیناک یلقبکردهنسانعم

 هدنام لعةصاخوردهنسانعم تسسو قشودو وب لوسو شوکه الو نیش عفت لبد زد شوق یرلکدیدناف اة ص

 ۷ "افنصمدرابورار دیاح ریش هباروط نن ور دزاس عونریهلنش حض مشدشرو دلُشهدب زر ءرد منسانعمقایاولا

 لع هدنبزو زاس هنسک هلا هدحوم یاب زا هشش ردهنسانعم و هیت یشوقلیج هد نزوو مېن وش دش ردیدآ لوقرپ
 رولوا باک ندنامبآ دانیم هشدش زولوا هباک ید ندناتف رود هب هنسک, یک ردنالوطو ییمرابودوزاکدو
 وشدس هل نات یاب تیس رولوا باک ید ندر مرو رخ تالد .هامهشش ردهتسانعمزاب هس نادرکهتشبش

 TEE O ناریحوهلاوو ییادوسژ عامدلا لتحو سشوهدمویشاع هدبرو هنر یمن

 ربا ردنشهجزتقجا نیت هس رعردنناتوا هلن بم عض یرو یروموبش و دهنسانعهقلنارخو تل هجمارم هزقافا شمار

 هدنصوصخ مدهبعصت رذ دوم فورعم هکر دنا بانس هدنزو نالنکنالدبت زو نلو اراب عنا هر ۵ + ارد هنسانعم

 هدر سنجربتانردبراح هنفرط نالیکرذءهدن اب دمو یشم ردداق مرا یربزاو ی انف جو هدنزو مه مس میش

 | لال اکو ر دق كيرا یوویفر دصوصخت ها تسیرطربجت و ولو یکی غار تود نبع ار در عن یریغ تن
 ۱ كنشررپ دیربا نوعرف هنعونربث زلرب دند یر کلش دو یر اناتسدرعرولوا سنت دو یهر قول هد 5 دلا
 |قفللوق ةشبا کوب رور هدننرو زاکس راف فاکر اکتتردقاناولا | ەدنامل عو قلوچ نکرد هشتم شد نو ید

 ٤ ردهدارمهدلوا یانعمهبا نالیشهدن ر روهناو د هلال وه چ یابهنالمش :رلرب د یخ دارو نیطال طاح وز ردد ية هدر ۱

 م ز

 هبلعواتسن ىلع ی نوا هدیاورربورارند نیلا تم KE نوهوجز هدنس رعزدراو یرلکنهامسهدتسهخرار دقلانولل و

 مالسلا 1 " ۱
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 ردناکفا مہ هج نارمل ددا ره هکر د هنساننغم یب رادعا نالسراهطا لوهحیابو رونلوا ریبعت هعروکیدسهسایا

 ندلاحر دم ردناراذنادبمنارداجب ی رادقآنالسرا کر د فدا یو هدننزو یکفارش هل سرا یاز ان نژوارش
 شضعملادنعو رد هتسانعم شاابودسرمش ردذورعم رونلوا مبط هغ ارش )دیدآنصصت رب

 | نت نشوا نوکس وەر وه یان خف رش ر شرار دزاس د TEE اربن دنعونز ارش هکر دیعما خارودابرمش

 ابا یدنه قدر راض عبو یدنه رطب رط راض عد نوا ر ذنب وراح قعببطردکوکر 5 , یدنهویاودهلارو قنات یابو
 ندنفر طداماد لمان رع ارش رد راک وک ی راکد دمت وح قبرحو ۳:00 رت حی رطخش راد رای داشت

 ر دیعان ماصوصیعذ اتو ءور هکر دنن رعم هره د نزوح زیا حرمش جیرمس ردهنسن نالد دو تا

 هماحریز هماحربس رونلوارمسعت نغلرمشقرم نغوررٌشهدیکرت هماعو هل المهمیاح رود للا نهد هدرا وع
 ندروخ متری وئاوارعت قصوصو تالوک ه یک ی روم دهدهیاو ق ەغاص ت سو روتلواقالطا هن اهم هدننزو

 دیکش نینج رب هدناسازخ هکر دهنسانعم :تیثخ رمشدلفاک ك شخ 2 ریش زولواهباکن دکعشودهماخ عمطو قلوا لفاغ

 یرب زد عو یک ایسا واج تردفاریزر دند نعول ین اوا تردقرذ هشنسنرپرواوا لزان یک, هح هرزوا یرافارب لدح اغا
 زولوالراب هرزوا داتفو لود اعرک ے٣ ییصارز دید هرصلانو یاتهرصن هدنک رو نمناک هد رعرولوا ضا

 هدسراذ ر رولوا لت ام راز شود د یساولحب تردقرلراکه لءطاناسح ایعولرتورار د نع e وول

 یابعادرمشر درمشرارب دف 3 کوا هدرا د ضعدو هلا نیسرار داربسعت تشخرتمههاع رلرب د ید كاشخ ر شو تش رش کود

 همن هرو 4 حالبو یکم ا مجد نر او ر رو هیت  رادهماج ىج کوآو هملبو هصقکرون روس . دهن هماخ یک وهع

 قآ ردنادب زود سا هدنزو ازرمم ازربس ازرمش ردررالدو عیعتو یریوروسح دانه دک یاکد و نالسرا لدرشز زدلماش
 هلهتسم رار د یوا تالزوخت لا یناشطوکاد کو راض هدهد کی تو دکو کرب: یس لسوشخو قو لوطاندةنربو

 کرلرب دزلوا یدن كشوق ادعام ندهسارب ردوب یزاکد ید ,یدسشوقعی نمار شو یدس تتشوق هاب نمی
 نلافشمریو رولوا نصاب ن نکل همش هششاط ملق تادان لدو نیل مر ونلو دمعهردققمرب فصتهدنسهنابشآتت هسارب

 رذعط ات ەر دخ نتبهدززوک یلاحنک اورو تتفم یزلشاط نالوا.هدهیاشم ىلواتۋ سدان وراع قعسطردلتاو

 الا لیلکوتینیعضیسهدعم كنسودنک ابو لیلقیدس تاتسهلاو گر دقو نانلوارتبعت یسهرخادس هدزرهت
 نام او ارب عت قران ناز عفت یدک کر د هنسانعم یزربشیزربش هلوارازنو فیح ند نکی دابا مات ءافتقنیا

 حنا هرشرد دنا جرب رپیسرشردهنسانعم تدالخو تر دقو توقوروزهرربش اور اقبخ غا ند رع وب هکر دهن

 هدرب تبح عدوه درن اس انوهدربپ ارس ناور دا شرشر داف تس شنا ح لب زد هیاکندباتف [ اهلمتیثرخ يلوا داانا

 تهمو لاج یعیالاصوی گراترطزرشرترونلوا قالطا دنروص نالسرانانلوارب وصتهدنرل هقشیارمسو

 هنسک لدیوزغج ویو ختدمرونلا دا اف السرای ن مر عبم ق قو اطرشردنوکلعلهداب

 اد تناتم توردا اره هلا اوعتساوارغا ی هنسکربند مش رذدشا چ نودرکرش نوازا

Sreyبا هی رخ یا بیم و  DENEهکر او  

 یرول فود رادطعب زاریددرص هاد زعرارابت هواملی ندنرادانق هکر دشوقیراکد دید نک وکه دکر رازی دید اکر د |
 زوئلوا ريج ز فک ود وا کردن کن دتسممن لیس اف اکر کریس ودب :وان کد وياك ىش راد هبا شوف

 تلاغ:رود نم تش کو ایا تلا لنز وام لنت کری لم تعا ڪش هنوکرب نوعا لآ هداتنغمک

 ارولوا زابت سفن .یننکلکد الدا کردی دو دم رزواةچووش فاوقودومصهس رع لواهتغامدرا هدق وا
 | بارش برش تزنکی دنر ندنصاخ :یامد لر وکم اره هک راد دليا ناس هرزؤا هجو وش ف دروم ك نلش مکر توبشا
 انک اهتم هنیسل اه ازقودالبنالاهدنتم ہوکر رز زود نک لم فارظا نخل وارد کیم منظع مارچ ەل وا كاله لد

 هدانا ماتو دنا :لهأتهداز یمشو اب نباراضق هلم چا بارش هکر لد هب هنس کیا توا کی دنا دیدش خار
 ۱ هدنسناخنزرب یردبا شیتف ودیا یار فاران ضع یسمحا هدا لا کیا ںی هلخمالوا رد قد ندناجح |[

 شاخ نیش .نالسزازب ند هیات الرام دم اک نته لوا دمنجت هر طظ ندا توام: تون خادقا حارب لغغاو

 هدکبتشیا ما زی زا تک وزوک ينالوا بول رندر نوا بوت نیتی توت کار :

 ۱ نوگف رصشریش زد راشا هس زن ضحخ ول مر رک بلاط ان | یلعنادیمرتش باعهزرشربش دروس ددنالسرا

 ۱ رذهنسانعم شا ةر هلخ وهم یاز جی زرپش رم و دن دن ,سمونیارتکم لوامت یساولح لومعم لذا خرنردندنعو

 وه :نزوا اییواکتاسایر لیدر ول نمرات دل وار دا هو طرا اب ریش ودیا تال نت هنسک جای زیز موعگهن ززوا
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 ريع هه“ رکرد هنسانعم اس دو تن دو شوهدموهتفشآ ٤ ردیسهرط یی خیمه هانز ا هنر .۳ هاواراوشدهدن اع

 هدرلفو رعمیاو رددنسانعم ربدونوک 4 لوا یناتندهصعو هو دن لایک کون روس د هر هوو هر ک لوا ه زوناوا
 ناب ردتتالس ركنا ردهنسانعمیفارام هدنزواسذ د ایبس رد ر ظذ دیسر تی دو یفاقمه هلا بیطاریز ردتخل

 قلواروضحدو ناشر وهذز مهر ندنیس ردهسانعمناشیرو هدزمهرب رددوخ ًامندندیدیشهدننزوناح ین

 طالحو ع ءاوو قعمزدتراف هدنزوندهاعد ند اہدس جدی اه رولکه نسانعمقلوا لات زرو : ةعت مز چرت دوز دهن اعم

 لا نعد ردهنساتعم الاب شرت ال بش رولک هم انعم كلب | شعت صو قحهرصو كعرتدورددشانعم ادا ح مو
 هدزمه رب زدابةتسم لعد ندند ہوش هد رود ہر د دش زوناواریمعت زوو کزوس کردم رطح هزود عاو

 لک ی سن ندند-دش هدترو مع  ےشردایند الب وشو دەن . رلانعم رولوا شعتمو ررتدو درتدو رولواناشیربو

 بذکو قدضو رداتوضرا الابو بوش یاسا ناززلوهتحمآ اوهدزمهر هدزوهدندز هدنسش هدنیش ردسهغبص

 رحم و ںرط ضم ردند ناق عام | تر بد نو تدس رز سرو لواقالطاهننووات تسواتل -لراةحوحورولواه راک ددرسو مزکو

 تان هرک رد ځد ورقات و روند هرعنهدرو روت ی ەل سراى ءا ارو دش دهنسانعم شوهد مو هتشکرشو
 ریسعت ناشوب هکر دهتنوددل مهم احوا نوک مش جیشردیروب شازود ندننورونلایدنراوکنحردیکعوک

 یزاصیکهجو ی وطر یشپانو قتمرفرولوای حرف یک جو قرولا ضد رع ندنخسقکرت یلشفاردتاىن ناتلوا
 یاب دیس دنش راد ی مرا جش هنالوا رخغصانذ وا هرد قا ہو هوش هراز: قروو لثاد هنرفص کورد یبج عیش نالوا

 عاعشلارمشکهدرب رع روند درش هلوا عشعشمو رادایضهدن اع هک تستر هزر دنولعسان هکر دانعمرو لا لو هم

 زدتزابع ندنرادهعشهش مرح هکر د هنس انعم سلا نعو باتفآ ۱ هیسحوزدیدنس هضوصخحءاع-آ كن اتفاور د فدا سه

 تادرس ید ا كنس ید ی جنارپ ردناتسار دا !مانوردترابع نددسهدزکو مر ر ظن عطح ندهعشعش شد صرف

 د شاکر ونقد م دق ور هم اخ ا ی تازا در دیا سرب اخ ےکحرپ هدننزوتازبت
 ئیش ۰ قد هنلوا لو امت ماعطهدن روا کود با تام تست نا > هد نر نالدش ناذمس نادش رد مالسلا هیلع نیما لیرب راک

 قالت> ا زا ه طا نوک ا نوک ت الابخ هدکول لئاواابرتک ارد هناطمشثالب اور ردن اط شرو یمرهادشردهرفسو

 شال نم ردذ ود دوهو جیاتشهتیلاهنسهنرف رظ)لم کد ُش رهءام اکردنالایلنا شو شننو ت رو ہغم ی راو ور طکتو لاظداز

 زدیم زرابمرب هدننزو تحت كنر دیش رونلوا قالطاهد ب هيدر تال اخ قاط مردن اش هک نا شل هح
 ردقول( یشر اځ هلن ارزوددوخول بحاوعبط يدبالطاب یداقتعا نکا دیابت یی هد تلیضفوشناد هدر صع

 ءاههلبادنش لا ل اوه یاب هد هرس مس دو ڪضردارو ذردوک ادن زو وینا اوه یاب شود نودنش یدنارید

 یلغوا رب كناتسارفاو ردناتف و عاعشلا رب نوک گز وار ون کر دنس اتم دن ناداوًرک دراذاک عندهنصاصتخا

 هعرانصم هلناورسهکر دك نشر یععآلصا قدلبا قالطادیشیردب هلغاوادت امبات ۲ هدنر وص نح ردیعتا
 يديا دیشی مما یخ د كن درک اشر را معمر اهسویدامقلاف ج درپه دة دروا هتم ز ءلفنع بور دلاور که لک |

 عارتا هعیدب ترامعو یازسهنوک یدینوچیا ماره رد وکری درشه دلوقرو یدیاهدتمدخ هد ان قنروخرصق
 یناقم یرتعز تمدخو ځد مارهب یدلب اهبیست لا رظنم تقه ترا غ لواو 'یدایاانب رارامعم ںودیا فد رعتو
 ه2 لاد ملک ساب س دادسرا داد ارتش د سار ندانسحءام» ؛اهلا )هل رهملا دو ل اوج یایرذشیدنیاعاطقااک 1 ق رش لنا

 هدننزعزدعایم ناظاس کرو .دهنالسرا هللوه ین مش ردغن رش ممانعت هنوکسو

 .لناهدحوم یانعخ هناربش هناربس روش دنلهدس ر < ردهتسانعمدس هلدو رعم یابو روس .درمش حب رب هدشاح رب رار دا

 ذنعو رولوالومعم دن دس كخهابسنونفارولوا یرلعو رو هاسو ضاس ردذورعم تاب هکر درجمآ شاخ

 ورعردفورعمر مش نالوا کلا ةدعاف كند الو سرافیرب راو یسانعم کیآ ارش رد شاضهشخ ریش هنارمش علا

 هدرعول همزوس بولرغوط هدقفوا یوا هردردقم اف ع ورپهدتب یتهفئاط ماشحاو دارک | ینا ردنسان ثل

 ۱ لوامت .هدمبرارردزوطهخیشک ا درغو ولوت نات یرعر او هرو طیب توکوددنز اد هن رزوا هرکصدقدناخ ۱

 2 :یولکد ندتالصیکیس هامهزون ندرت rt هدلابره راردنا یخدندنکلنفو ندزودر ا قون راش عرار دنا

 هک الکی تا دیآ ل وات کلفت وک یرکد بول لوقدسرار کیر هادی وک یی یلاشب ررر دلو ط د هزات رزواهدنعدبو رولو

 روش د زازیش هد هنا" رهو لحرو رادو نم ییدآواف رعهرون نه تخلورلزع .|ماعطز دور ارب دز اب د هدر ضعنو قرود

 نارزابم یاخدالوتنارعش زدن راشن زایلاع بناج رمقلاو سعنسلا تعلطامةولصلا هیلعرثالابحاص رمشیلاریش یشلاریش| |
 رطاقتدس ندنخانقشاط هکر ذ هم لؤا .زادنارمش رولوا هناکیندندرات ااناو رک ليف ساتم هرات اونانامز مززا
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 هدنزو هدبمهف هم نیس ر وئلوا رعت مظعاداوس هز رکز زوم دهدهبهدلن لوس و هلوا ممظع لنهج توش و :نردق

 هدر ور. رقت ۳ رج ولکه سان شام ابو شفلیصنو شابصابزرد هنسانعم شلوا نا غطر اطو شاغاطو شاجاص

 زدنامز ارس هدرل نفس ت اتق اکر دەيشەش زوهش سداس هدننزو رکدرزب هاوو زود ره رو رهش ردهنسانعم رو رهش
 روما نال اوچ ودو هدرو است ود هسرزواتاسدعم تا زاد عمجو دوا شتآ کردیدا هتشرفزیو
 هدنرا دنءرولوا یرلووطروب یشدنوکل وا لر بوحخر دید آ یسک رم( عرارو ردلوحاک ای هشکو مت لی اضمو

 ردنعهار مش ماا عیار دكر در وبر مشزور بز اف فاک ناکروارپ 2 رار د ید اد ادلون و کوا باراد كل وردد وعسم تاغ

 .دهزوکلت امکزکیداوسو هلوا لئ ام ترج یداوس كرون دهزوکل ؤا هدنتزو الها الهش ردیف روزر هش روز
 هدینرةدنزلاهو که دنیا ورد تیالوربهدازفرب زدٌغاطرب هدنزو ناجی نالهش رونلوا ربعت لز  كزوکن وب کو ۵ و دا

 فاطو د فر فاس وم ەك رت هک کو بب | عن ردهتسانعم تاتناعسب رهدشزو نرخ نننهش ردیدآ حتمی

 کردیفدآ مو هدننزو دیره هدیلتردهسانعم شل خزوج هد اعهدنزو لپ ېش روس دا اول هد رعوزلربد

 رد هنسانعمیدومهبو کس قلغاصو كاولا هدننزودنج» دنهش ردانروس هکر ندضفخیانهاش یانهش یاتهش یدنلوارکز دا

 تالههاشنه هلو | مع لته رھ ندراهاشداب نالوا یرصاعم کرو د ههاشداب ر وارد ناهاشهاشییصا هاش مش

 هدننزو هنا نص هناکس پرده اکن د هعظع تدم راكىنى ز دففح» اشنهش . هشنپت ردهناکندن اتف آ ۱

 نزوک مرابهدنندت ردتراساهس رلد رم فرط مالنسلا ةملعو انس یلعهللا د مدآ زورن هش اا ن رد هنسانعمل رکنوواط

 هلع مسفا الله 14 تانحو ردرادقم هرو س هد اسح یو ند مانا بر اتغا یرلةدروم مارآو ثکمزادق»

 ورادهتما هاصعهدن دا تینا هدرش نرولوا تراشا هنس رللاع تناح رمشلاو سعشلا منم ملا

 ینیدنلوارتزوریت هناتسبسنالوای هاکماو روشلواقالطا هد هنتساد سرو یراتع یراق وا تعافش نت

 هدنزو قص یدو داب ر هذن قال هداشدا ر دیفعک راوهاش او راوپبت رولدا هب اک ندناتف آ ارندسلقو لس هد الع

 هنسنن شو واتطیلایمو رد هک فوصو »هل داماد تئطلسرل ته صو یاو ردهنس اعم قلدامادو قله اس

 اض ضب یاواحراض هردحالک ارهاظ رلر با هسرت هما هطرو و هتساشن :Ft ون دهناواسیرکس چوري ةصاخو
 ناز نالوا یب رعم کر دتا کز ییا تان نت ناشار واک هنسانعم فرطاو منو نشوخراپ دنیاست

 زدن ناک ویش هش رد هدنرک د هروسکم نشى تایردمشاش ناکیاب رش درار ده دل فورعم هل

 هدیابخوآ هکر دهدنتز ھه چد نش لصتم هب اتش یا نا ین جوا یر کب رو د لیپص هد یو ور کر

 هلغلوا روپ شم هل ها لیگ نشون دایک هوم نیش لوادیا ردا تشم یی اکو ت تل رب یرکب زول

 نوح + ساو نو اوا لک رک نوسلوا كلؤلا زد ةنسانعم تاواکمو صضوعهدننزونامع نايس یدنلوا فقو

 هدول رع یابو هل سر اقیاب روش ردژراد :یرلکدید اف شادرف هکر تو وال مین رع هکر دناشابس

 ی کت توت یوسش 2 ردیروپ شازو دن دو یرات لا یر رت همارزو الاحورونلاح هدنراذ و 7 و دهرا هنر درب اچ

PE OEکش هدنرز ەر نسم ەل دونم هیات هرس روش دەدەن یدلشوم که هدوقد  

 لتدح هد اعو یر قر دز زد: ر عم ندنول ج زط سرو د یخد سود ذ يلو سویشرس,هدنننوارارب دەکوک یاو د یراکدن دید
 هتغللا هلع ناطيش يد روند یارلالاوسمهدنم زعردنکسم فانساعجو قیلعت هشابر دکوکرب : هاو
 عنضتو قرزهدنزودیمدیش هلریسح ی دلباقد رط تناراهنانمسی دواک هل ةایقل وا هنس هو دنل اراد شد رقر رددازف
 هدنغلارایادغیهدنب رولمغع مشرد هنسانعم هناوب دو یلدهدشزوادس انس ر ونلوا رتمعت جلو روا تروص کر دابر

 میرم هکر یوم هرلسوف رردیارسعت یدنقلاچراقحربازپ رانو ادة دنر وداق یاد غدر دراکج هب هج هرقرتب |
 جد تشبلال روس د هر هخدولق هدنزوهوجم هنوواس هنولیش ررید خد اشک اوردعفانهنتلغ و الط هبدرکو کر ارد ۱

OTEنا قانات رون دادو سلا. ةبح هد نعرو دهب هبح هاسیراک دید وار وچ کر دزینوش وشه دوور دیش زون  
RNتک | نهک افرونازاربعت لر هو نایلفزوت و دم الرت شلو | سطنو شاپ روسهدشرز ران راش ردهدنزک دهر  

 تعارزو کا ننک اورد هتسانعم كليا نىطنو كمر وس یالرتو لکو بالرت هب از وکو | ن دېر ادر واکه نسانعم تعارزو
 هدد ۷ ناسا ازت هدف فک ایش یدننوارک کر و اا را نیس ر نایت ی

 ۱ دلبر لا ۲ ولت E HITE از شر دیلد ام وردت نبش

oe:کر , رب هل هوروف نداتف 1 ترارخ بوئارو ج اچ اج ند درت نا یخ  Nون ندنرزودککهبوش هیلغب اب  
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 تیظتو لسعژیماقد ابو یم ولو ردهنسانعم حوزورا هلفژ رغم کادژرارب د لنیش حه دیکر ار روس هزوا كلا هکړونډ |
 هلغلاو مالو فاتت یابوواو نوکسال ال وشرولکي ما لغه دانعم وورد هن ساعه نعرا پو وې وشو تېنشردهنسانعم

 هنطهونآ هکردموصیت هروکه غنم ردت ابن یرلکدیدذقبت ازوهدیکرتواسیهطراهدمانولز دحج انار ا

 لتم هاه نا ینکی|یرکیند هننسانعمیروبراه | [هدننزولاعش وک لایعوش هود دامن یزاکد ید یچیرب ناوح
 :E r هس 7 هحوتفم نیش واتاد ر راجع ید اکو تغ یا ق ردة دبات ۳۹ IEEE ر هد نیش نیس

 ۳ قوط  یددتمایج وکار وکوداماج ؟ردهتسانعم مظعو ب تعخاصو لصا ید او !دداو یمانعم

 |شکروند, هک اشک ههاش هدنووا خرطس هد دلت اقماضرو تصحر هکردهنسانعم منموینت ع ردةهشانخم
 یدنح هرس غالم هو زاد سا ی تروص روت د هبهنسن لوا ږلرب د دش رگ هد چ هد

 هدهجردا دما ندنکک زو صا هک دن ففخ بآ هاش تاهش ونیز بهش هناعوط یزیاوراب دراوسهش هر هنسک سراقو

 ناباغهدانم قەد هک, هدش عن هار کور روس دهدس شع راف وص ەد رعورونب هب وص ی مرد نانو ام طه

 ر لو هنر وتم هلفسا یا Cn هد کرد یت رد قرتشرانج یتیقس رب دىدقازدلياك | قاخروت دی هطششم لخهنالوا

 ناب ندنعو ناغطباهدج تا زاس هما صرف هرغورو رەش اشەدب ES ناغرا چچ تم رم.تداهش

 الاهانش لبه الابهش زونلوا قالظا هدهباغطیرب | :قلطمو رولوازآ یزاکیسوّلوس ندز زفج هدهثحردسود نانلواریعت

 هنرید موز یینهدغاع چپ 2 , دغاص زير دی دغاضوکی و ک کارد یان عملوا خدو هل 4ش یدنلو رک ذ هیچ تان

 هدکدابا هات جدید جذعاص ودیا فز ترد نشو دقات یلضار دفراعتمهدرازای ع هدر اردعو

 | اینم یک قا لداجادز رازرد کسا ولاّخ اف هداک ۱ نو ذیا سرد هدامادیناوحرب ندایخا اوانرتاهرزوا یاس

 ۰ | وکیوکهرکصتدعدناو دن طدرازواک اک نول یم مناخ لدا ا کرہ النا تب دفا بل خدیینکیآ کرنا ۱

 | عمو دیفم عن ةد یارب نجت هی تدوع سون أم یکم وز ق داف جد عاص هراقبرریکهنس افص فاغز یر تا
 ۱ نالا نار 8 هدننزوزنکه یر اف یاب وېش راردلا نرود یدل ود هنکم ماش دعاص یماهلنقج هننسکنارلوا

 کلید نیک وا هنادنوانددانقرههکقرلک لی ت الا هیهرط يان داق هلراسوف یت زد هنس اعم

 | هدنرز ناحم ناجهشرونلواربعت لت لد کرو داي" نلاخ نالوا هدرلزابم هد-روراتور اتش روناوارنبعت

 ا ردهتسانعملتسعو لان هدنزود,هع دیش ردرهش روش هدناسارخو م رد قال پشو ع هکر غف ناحهاش

 ۱ لاملناقروو لا هنقرور دم کت ابن نانو: زیب عترد نکو لوشن ردم 9 کز دف هیادهاش هاد

 نان راضی مالسلاوةوا فلا هل سالار لا نخ سر اف یا سابودهبش زد رر عم ندوب جا دوش لرد نت شدسحو

 رهطم یا ةاصعردق هوا یطقنم هضورعمراهن صدد یا هدر شرور زدتراسا هت زلسانتسا یلاعمفرط

 انس یلع هللا نص :مداو زدهنسانعم هنضح سانيو ابتعا ادو تعا فط
 | فرط مالا هياعو

 رولوا های حد کدماتفآو هبا تعا یراق رو تقاعا هد ار دق هنشخح یک Fs KE روا تیزاشا ةد هنن فرش
 م ازآیصا رولدا هن نسانعمیم دان طرهشورونید دید نما ارش کی ماع ی طور یازا اهم یارآرهت دری پاک دیو

 حس 2 یه اش لر مش الو هب ورمش نب رندر ار درنمشر ددی ربا دا ارهش هواک هتل انسغ هاو دابا هلواریلش

 ۱ تولا دقن هکردهقارکو چار ز.هدهدلب زه ارزش ازش وار د یددار | اراک او یدلوا فرمصتم یسنپدنک تونا

 | رونلوا رتیعت دابلادقن رد | نال زا خار هدنحامثزوس یدنک<هناهش مادقا هکر ذیل اتم اور شرودلوارتسعت
 نام نزاضو هدنتنیلسهناصسلا تام لب تدیا مانع تلود الاجر دوهشرب دن رق لا هبا هج با هح یاز من روزت
 ناس نرو مس راتسر مسزد هلی كفاك نکرد و ره ملک چد شک ال الاجب زد )رم وب هدنسل اوج رب رک ریس پس ردهدزه آل و دادنعب

 ]| رکیدر دم هرشمه هاش .دیشخ هلو ناجا :ردراصجۋ ضرر نالیکیتبنف نطار دامان اد کر درو دلب

 اول رک اورهش اور را 2 رایدلبآلانا هنوادرف هرکضخده دل وادلخ )اف یدیاهدنچخاو دز احن تاک افلاک سرا راشه

 ا هک شودغم رانو ماظزب ندهبضامیطالسا دام هلو
 مازهینتکنم 1 ولاد قوم

 کردیا هلب سو ردیدآ یم فورعمزب هدوارع اصوضحو مرا لوساموج هد بو و وطقم «دوروش دوش دیا

 09 وک انج اا رار الخ رالف کیلا کت هلینس را هدنلج اش قز یارو قمرا و زب ورخ
 روئلوا ریبعت لد مان قرح م کروند دەدەتس رات نلاق لناس دنا توصربهدیقسودو زدم رول یراکد دیدهتسمرت

 لر نوکر هکرونند هب یاد لواهدتزودزورکب هالو ګرا. هزوزپ . هزورهش و دهنسانعمدورش هدنزوژوزفا زوره :رورپش
 ندرت لوازم روم .دههاشدابل واریز باش تم قاب رزم ر هد لا اوور رکی خرپ ریو مدو طرب
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Ga: 

  قاروشهکرتر او اوازوطی معظكت ها شرت دا طک ى ازوط ناز یماتس اروا رو روش ردن

 ۱ 1۳ ی ره هد هو یلغمحو هطاس مراد شانك لئ ارتش جر درد صم مسا ندندیروش زب :دیاروخو

 یشوکو یتسو یلانحو ملاپ هردهنسانعم علاطس فو تع دو لامنارنکم ترو شرد هنتنانغش قو موش ٤

 قمر دشراف ۷ ردهنسانعم كم: اتام داو یشمولمثرودو كاغزوا ئ کیک نک هدا رنو هدشدارب زده سانعم
 هلیسر افیانابروشرد هنسانعم كايا فیظتو لسغوقمول ردا اَت لکبو چ نسو قمقلسو یمردنالوو

 شضویلادنعورد دودعمندناودبب اعم شدورولو هرم یراقاناهرب یتیدصب نیا نکررویدکر دراوطرت اسوتآ لوا

 شماتنفردابروش ی حابروش روید رو.دهناومحاوراج نال قو طو نالیزوسه نیاکرب یرازبد هدزلاعییشم
 حالس کود ساتن ۇشا سروش یدلوا لعهدماعطدوهعملومعم هلکن ۲ [هدعدرون دهن وصنا شعسل و

 هوا دعت سمو ء نتج هب رو لحن کر ورد هن هنس سک ل واو زدهباک ندقخال !وقهدنو قسردشراع زدکع دیصردشراف

 ناریاروسد هدرادر a i a اىاغوغوزونلوارىبعتىخ هو هدزجلطصا کد هاتف شا ةمدةمو

 عاط هنا هلو هم هکر مرووش ر مروش یدنلوارکد دهدنسهدامز ودردر دصم لصاخندندروش روس سر :شروشرار ,دناراشانزیش ی راکت

 E ور نوا و; شرومشرافردن دنا طظافلا | جو دزوروموزوک روموروش ردهتنانعمل ابحو

 هرو هروشروُ داره رقهدرنزرسواو رو هس رلانعم نوشآو قلغحفواعوغو قاناقسرفو هشف فورد هنسانعم

 حروسروتند نیاید عدم ء ردیمعاژرح كتوراب کر ددمما لر ھکو روند هعضو م انغو ق اروح هدننزو

 واو زیروس ردع ارش یراکدند نغلبا قآندنعو یاعا نیغلباهلحوتفم یسراذفاک کە روش هروشردب رعمندنول

 رلر دانا نازی زشفوردیډ ورا ذزیوزوش .دهدهالرت شاواسطنو شاروسورد هنسانععرا مون هل الو |
 شوشهدزورتد وحراش نوسر ریش وشر دفورغم هل ارتش وشال اسر درجا تب الورب هكر :اتسزوخ هدننزو شو س وس شوت ردموالروج ۱

 کر دتنانسملبه هدنزوریکشومزهتوشزون دهتشوف لیحورد هنس انعمنابرهدنزو لشومنشوس رد هنشانعم

 یانعمتردهدنزو هشو> هشوس توش ردهنسانعمنژراویراطهدننزوودودوشوشرون داوربخ هدس رعردرغص هلق اق

 حول روئلوا قالطا هد هزل هت نالوا هدنتتیه کید س اط مور اراد هکب ودهماعروم ترک ی له ون روتلا ازاو
teروس .د هشوشهد هغونح هحصب یراکدلیا عضودراتاوات لرارکیلودو هن رانوزوالروموکر یبک حدمیارح  

 كيدا Ta EO EE دهب هصوصختتعالع ناناوا تصاهرزوا یربهادهش ؟ردنر کر ید شمش الاح

 غود غعوشردهنسانعم كرس روس .دهننخدموق اصوصخژ هتشذو نعم "اموع روم د هسه درو هنسهریر

 سانورتکنالواهدناوناو ةدندیو رونلوارمسعت ۳۹ ارتد رده -نالوا تداسهدقاناوهل ندلامعتا ترثکه دسرو

 هوز کارون ددهضم ضساازهدنزوزافوسر ع BR انعم خاس کول اوضفواخیور روسحو زد هن ساند سوو
 دنز هدنزو لوس لوش ردهن سانعهغ وش هلن خفه هعوش رزرو كار هلاک هجن ربا رولوا فرقو یا لئام

 | ردهتسانعم لود نسدزدان ی نیش رعاك ياة رول دو لکوش سرو دق وس هدر ع ردهنسانعمزازاب ووس بر اح هد نخل دن بو

 نازک داف نیو زکر قلا هوا کر ونس دما ادم ته ستم ا و وهم خاک لذاك ىلدنمأل
 ۱ روتر کو او ك زکر ی نیا در ن دندو دهنسات عمه تتسنادودىدەدۂنزؤ لوغ هلو هوا لوس لوس

 واو كوش رولوایما هغبط ندندملوسو رددآ قاعوارب ندناراماشعناورولکحا لعفوروشلوا لامع تشاة دانوم
 نالواءذکما حل رنک بل باو رد چا نارا د نفسا ةضاحورون مری آاناووواشت اول رکو هدننزو لحوک ەللۈھ ج

 هدنزولوم لوشردهتسانعم موج هدننخل دنزابودنزهدننز و نکهوکهلهالو لو حواو نالو شرون دهدهغشزغآ 0

 رمختطهدننزو ندنلوز نیو زوقوایر)هدنناوخ سرافر ها تیکر ر عو رپ ند همغن ناذلوارمسعت یدنمارو یرهش
 ندندبل هلوشهدلوشر د هت لانعم قم اه هدن امر دو هتشکر سورمو عتود هراکخاؤ هشیدنان کوکو قلواناشریو|
 هرزوا تىم ید رد هن انعمراکه وو نادن هدنتفلدنزایودنز ep دنمراموش زدلوعفم متا

 نهلوو شطف کروثن د هبالرت شناوا س اینو شطر وم هلا هجم یازو ممر کز م وشر ونلوار بعت یتغآ ةه دتکر تکی الغا |
 ردتخلهدیلمرسکرونس هسا هل عود هنس اعم ناشی نا هتل دراو دنزهدنتزو قزز ج نمود  زونلوارممعت

 اررونلوارتسخت نط هک لمروسیالرت هکر دهنین انعم را ورو دهب الر شاوا سطنو شارون لرو سەد نزور ير وز« هوش ۱
 نوکس ون مک, دتوشردهتانعم لب | شطذبوروس یالرته درو ن دحز :وم ندیزموشر دخل هد المهم

 شارو رووا رر د دوشلا هبحهدس رعرو ات د هنتوا لرو هد تزور وزې وشرد هنننانعم حالغو هزاسون )وسقف ەل ددس
 هثنراهآ لر ةههلوخ هللو و اتت یانو نکا سوار یوشر دهن انعم ثراحوینکاو رو دهی الرت شوا ظن



i. 

 است

 رواک نهال عفند ندشور دادنندابواوروب د لیاهد رعردهضک هکر دهنسانعم بش هد تزور زوولوشردهدنزک دهخۈتغم
 یارو نابرب ہا رع دلا ردیدشت روس ا ود :رعردهن سانعهر ءعاص هدرواوه از 17 ی ےہ  رلانعمتنکو لوا

 ضعبلادنعو زدشوو یراکدیدتیکآو طةد 7ندنراشوقوص نمی داشرس ممهدشنزوتأیخ تاوش تاوش رده رلانعم

 راوش راوش راز د ځد شارب و اون واق ولە درس رعررکه کنرولر درب هدنآ ارهرولوالث امهبگ حرف ام هب ی عرق یکنرردش ودر هقشد تاوش

 نطالسم هدس رعزذتاسرب ندنعول تفس اکرن هدیناب رس هدنزوارسارسآرصاوش ردهنسانعمثاوشهدننزورآ بت

 راولش درک لرد ابننانلوارممعت هنط هوا رکندس کارد ارو فسا خر ورارب د یو نر نع هد کرتو

 هلا دیدشت ر یدنلوارک هکر شانتا لشو ر اراک هاتم لفشو تعدصو راک جوک ود سدا سنا داو ردهنسانعمن روطو

 طخوش اس ردهنسانعم صز قلرعاصهدنروییاوه تاوش اوسر د رغم لاش دهد زورا ہت كلاما اوشر دا فو )رعمه دن ہت ربع

 هرود هروش ردهسانعم ناععسو قوطهدننغلدنزاپودنزهلیاواو خف روشردهنسانعمهشوخو هل اصهدنرو طح و

 هبا هډچم نشوواو نوکس شوش رذهنس انعمعرازوینکا هدنزوزخو رود روس رد هن ساغم تا هو هو تلاخهدنزو
 راعوس دررّوابزاو ط هذن اکر ونت د هر هردنامو لغآ هدننزواعوغاعوش رر د نامضق هدر رعروس .دهنغورح هعضآ

 دا و شواکوش اکو ش ردل دنندنمغ فاكر ندا واو ی دنا هاکمش هدلصا ثغل !وردهنسانعماعوشهدزو هاکر هاعو سو هزاع وشو

 هدب رت دیاثاربا نر لاا ینکوک) ردت اتترت یاودهدنزو نارکون نارکوش نارکوش ردهردن امولغآ اکردهفسا تام اش

 یخدیفت حبو ین : سرودر دارو هظ ند تفت هددرب دال دارند سرو درد کو کرب یهوک شعبلادنعراریدناردلاب هنانو

 هلوش ردهنسانعم دنکهدنزو نالوح هالو واو نالوش یدنلوارک دهدنرهدامسرودروم امد رعراراد ۱

 قاردندآ لزنمرب ندرق لزانم (ردهتسانعم قلنعشفو كل هرکو لد دنرونس ؟راو یمانعم تردهلاواونوکس
 بول نوطرب ی یعد ردهنسانعم هما تان ۳ردهنسانعفهزبا هجررب دید ترقعلا ةجر درمت کوک نراقتم

 قققح رار دیارببعت یس :ازدلب هک قل خرد لش نوزوا نالوا ناب اغ هدنلکش قوا هداو شور هکر د با شربت 1

 هزنزودنول دنوش دنوس ردهنسانعم ثرامو یک اهدٌنرورمهم موش ر واوا ل ام هل ةسا بناح هل غلو ا لق ر درا ع قرتح

 فلا هدنژواددنم ادنوش ارد ةت نالوا حورو هدب دوو لابسرپ هکر د هنسانعم هد مو تاعو یدابو ثعا

 للعو نایسارددنوش هدننزونادلق نآدنوش ردهتسانعم یجدیاغضاو عاستاو ملکی دوی دشیا هلاهغلانم
 با ین افشو یدناوار ذکر ذکر د هنسانعم هش هلن اهرو هظ هوشردنعماد خمر هدناربآ هنزنوش  ردهتساتعم ت عار و

 هدنزو یو يوش ردهنسد نالوا ضورتوم هدنعودوو دوحو كش 7 ۲ تلعوهدامو ثعابو بیش

 اردهنبانعمقلداغطر اطوقلنارب هل تونسنوکستسد وَشروُم د ضدق هد درع هکر د هنسانعم ن هاربدو كل ی

 ردهنسانعم ت تنوشخ نالوا ارهاطهدقان او هد هلسن ل اعا ترثکهدتزواوس اوشردهدنزک درو سکمنش آب با

 هردالاح که توا قارو دورارب ,د هنساراو قو زیله درص تح جو کورو د دهدفر نهککوربکنالوا ثداحهدمادن اوهداوئاو

 هدننزو ییهز یوشس یوش رود هوا هرد هلاواو رت خف دوش ردهنمانعم نازله ءور و داوش زدن راکدندیّوا

 هدنزووم :وشردهدنزک دهموحضم نش لات تاب ا رو د هنغلەراو قو هز له در ضت ور غص ورد جانو اهرد یدو

 بولواردردصم مساند ندر, وشهنس انهمقماقز او قمودروواقدارم ت شور د هنس انعم حوزورا هکر دیفتخ یو
 هدننرو راخ راوش ردهنسانعم داوشنانلوارک ذ هدهحوعد هدنرو ناوز تا تاوس د رریدوشو تسشهدنءقوم قعر

 هدنزوب دوخ هاب ال اوهخواو نوش "بوش ردهنساذعهیارونایوح هکر دنفدا موهدننزو نامش ناوش ردهنسانعمناوش
 ردهنسانعملسع ولانو رد هنسانعم ق لوا لخادتمو طاتعو قعدر اد رعهل دوش خو ارددنسانعم راتسدولد دم

 هد نوت یلدنابرولکه نس انعمحالعو هراجوردهشاذعم هنقرو نوفا هلک اسنسو حوتعمیابو لوه واو ڭئ

 هد رع رولواثداح هدندن هکردهنسانعم سابورک هلا هېچ م یاځو هفورعمواو خوش ردزت اج هد سراف یابر دخل

 تو لو طفو مرنشیوروس> ۱ راویسانعمتردهل وپخواوورون دهد هار هو لزج نالواهدناحو هدهزابورون د حو
 ارل 5اد هصن ندنربراسنا حا یاد هکروُس 3 زشت لوا غ رذهتسانعمزا ارطو یعارس یجس؟لوب ۲ ردهنساتعمابح

 اکو pT توت وس در د هنس اعم تد الصو تن وش خ نالوا لصاحهدلان دلامع تس اترك هاد دار وپ طظ ر اوو

 رززکو تفلرک تیک زدهنمانممنکر تشوواس انارنکر درک ننک یا خوش )ناف نفاک نک وترد رفت

 قفواوهدرخو ردهنلانعمیدشواص اصو "یناکویدتکویداواهکرد هنسانعمدشهدشنزودو دو دوش ردهسانعمیلوا
 ردهنسانعم ندشهتدزو ندو ندوش ندوق یدناوازکذنکرذس رعم تادنادوهنو مسک ى سنادوش روش ذهدهب هغر ق

 ینکاو ت توس  کروناوارببعت هللا تنو نېک ن دوو ردزضتم قوق هکروناو ادا ها تروریض هذم زص ی وا ید

 سست جت : هی
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 FE او رر دهر لاباتو راد مهیاط هود هن انعم ناو سن ثوا4ةماجو هننانع هشرو قاهنالواهدنزراک ۱

 ا تراز رک روک د لیفت ز هتاعر دیفدا مو هد تزول ږغ ز ليکم ردهتسانعهلیطناو |[
 ك افوونوارتتعت ژرغا داچو یک کر داغ کرج تتر و دیو یقین یرلک درک اا کپ دتر اځ ارداچ تم
 لوک دجله دلال د لوا فاکو هیات لو دایر داب رعاك امد بز ولو I SON دهد هنغشرعا

 ۱ لیفو زده: انعم رارطو یتسک لولو یارو زوی د هبوب تاکرسنیریشو عو بط مو نشو وشهدنزولومةم |

 زیکنش هدننزو نی رکنو هل لزوهح یاب نی وکتش رد هشانعف لوکنش ەليا لوهحواو هلوکتش روت دهداهنم وطرخ
 هو کم هک کنش ر دتغل ید هد نزور ش درا هبا هله م یار هنر ,ازردنا ازش نالوا لصاحندام رح نرش هکر دهنسانعم

 ص.ح لرابزاو ثلا رد هان عم هل هو یایقشفو بالب دنرویس فار دهتسانعملسام یک ئ :راویماتعمحوا |

 تل :؟رد هنسانعمهردنکوا | كۈي هروسر غضو ك شا هدنزو 4نى رب هنگ رز وتو طهدن راد داوا ئش بیا هک .هرو اب

 ةسونس تونم دک ۱. .:رعزوم, دهس رعايا هدننزو لوا ەم واتش ردهنمانعم مو هشوخ هدنزو نام

 او رو سد اةانشمیانونول نم ننونسروس دهسطعهدس رع ردهنسانعمید درمسغا هاه چم نیم

 یادصوراراو او څر مراة صو قرن رصرد هنسانعم توصو شدن اد هه نون :هنشرد هنسانعمنتشوو قمز اه دنا |

 هک ی رلتلآ قحرواصن .هرحولب اصو ولة مر راک, |یعیرد هنساتعم ناهد خاش رنو یک بشالیهصو شوجو |

 نمرف لمه یسهجشک"نآ لاةددش تونر د لب هد یک ت کرد هتسنانعم تنعلونیرفنو تسورونلوارعبعت اس

 أا د یخ دییلبروت.دهنس یس ماعطورارکو لبنان دن شر دن ان ن انلوار بهتر دن رونکهدننزو فد یشرد هنش اعم |
 ۳ ردهتسانعم ماتنساویعوذ روس د عام“ هدر رعزدهتسانعم لجسیا اراوسانعم تز دهد زو ن ذس را نناقش

 و
 سوشآ هدنزو رم زاس روواکه نسانعم كمردکربو وردوا ناب هو لپ ءزدهتسانعمللدا اولغوموجه

 هکر دکل !یراک دلبر بعت لر دولوح هدبزو هل سر اف یاز هاربنس رو .دهده ایحهناقواورون دهنخاعا 1

 ردهدنرک دهرواشکم ناش فا باد رازوغارب ی ور ونقل راقهزب ت دوی تا هکر لک هدانز ندنفرط یت دعا ۱
 هدنشزورابح وی یونس ان ماتم زىنا ھن بانس اتش ىج نسا تحانس ڭىدزولەدوص هدد زو انب توت ات

 تربغو شومانوراع ۳ رد هزاع موتشمو سضوزمنرووا ؟ردهنسانعم تحابسو كمزو 1 ناو یسانعم شد |
 هدزرمن ن یکی ن دخ اغا کرو ہن .دهنادفوهزبلف هتسروتو هزان ه هی | نکم هتسکهدن کرو د ةالو بار دنا 1

 نان اواري بغت یسهصارپ ناب کهیبتیا هارو ناس نانشرد هنسانعم ت موصخو ترا د عهد رعو هراز ھظ |

 تانشلاواو وانشدس رعهرول سه تعلهدلوهررارب د یهو کت یان دنکهدزارشو نویدشاارفهدننات ور وب نان ح

 هو نوک ر خش OE A E هتان چاو یوا و رولوا ل عاف شاو ۷ وب هدو ضرك رد هز شا ښچم ۱ ۱
 لا هل ارم دیو راک نزنعو فدصهدبب ولی مضوردهنسانعم نی رسو لک یرفص | ۱

 ۱ رکا یاب ول رکعیود

 یاترول مدیر ور زوس 3 كبصقەدزارش ردیرا دید ینقوترظا هکرت ارت هکر د عدو هنعولرضصلن اور و دید ۱ ۳ ۱
 رون دعامه ن رد هنشانعد بد ولسا و تام هلک و لس هد و ar د رد هنس اعم ام او 5 قمر و ر وو

 ةاک عولربور ولو یرک+ او نوزوا هکر ون د هد هرايخ سنجی ور دما هند واریت قحرول ندنعو نايل هلو كش

 تلا ة س هدش رعورادلاخ رپ شیره :اسارخو كنشهلالا هدنابقصا رار دیا لوا ب رؤ ابا رب هکزدیدآ ۱
 ردیداتبالورب هدننزو نکس ناکضق و دیدار چڑ نړ "اف اضمدنقرب جدورلربد ناقص î دیک لاو

 کرلو دیا ربت نازو فو رؤلوا یرک او نوزواردرابخ هر نیش راکش رولوا عج ۱
 زدهدنرک د هموم نیش ثلا تایردتس رد هد هبا هلم من تور د هنسانعم هش ونس مود ص هبسو تسز د3 وخ هلن تی ۱

 تخ دز دام دن اره کر دیا یرد هل درسکو هنر نوکس 4 هل دنسر دن امن یراکدیدناغوحس هکر دین نانشا ۳
 نرفیزو ودر غص هبا هم + نیعو نزول مم طاهری هدم ر لرب د ځد قوا نس هردو یک اش وده دنک تو وا
 رو دیار اکشنیلعالسهلکت 1 اردشودرپ هنیس رة ن دنسنجز وکوت هدنناس !یور هدننزور اغلب راغتش هنسانعمو بلا | |

 كس اش رد هنسانهمراختشلخا راقتش اهن زار وتکن دنزات-اتخو ن اتسک رر هدر موتور دروس دیک ۱

 قوآو یاندن رلآدرولوهدنناکثرتح یس هبتوزو دو یرغوطو ضا ف دنوهدنب ٣ شوخ هدنباغر در کش رپ هلو نر وک
 لب نکروکر اض نو ]هجا وادوع یرصولراربددرعا هدر رعراضعب یریجشو درد شن مدار ها رو ۱ ۱

 هناذهایسردهناد نانلوارمتعت نوا زوج هکردیففگمنوش منش زار دنا قالطا لس م رم رک را عدو راد داد ارم

 الرا دلم ىغا ترد ناسکسهدنابخوآ گر هدر هم نیت لصتسر ون .یروخرکی ادخ ۱



{oe 

 روش دمولهدم زعردبجما قشممص هدنتغل دنزابو دنزهدننزورکعسرد شر وا مرو زت هد مهر د ر کر یدننام ۱

 دینکهد راد ضو ماص وصی 9 منسم“ هدیکرت هکرد هنسانعمدخکه دننغلدنزاب ry و وک و وا ا شمش

 هد هلکه دىدشترل رد درس وهدسیلغاور رولوانددس هکر و دهغاعق هدنزودعس هش ردهرادی :راک دیدد 7 فرح

 یردهدننزوراجخ راهش و و د هبا قانات انلوارىبعتق راحهدننزومد مش ردهدنرک دهم ومنع نیش لات باد ر دغا

 عرد هنسانعمرمطنو دن امو لشم ۳ ردهنسانعمیاتسو دو تو کوس ؟ردهنسادعمباسحو اض ( راویمانعم

 ری ذقتلاو ضرفلا ردذوخ ام ندندیراعت هلیادرمسکو مممض شرعت هیلوایدیما قلوکرا هکروت د هنهرای لوا
 روشوارببعت ها هبدهابواو امص نوار هکی اصو هک توطهدزجالطصا زب رونلب وسهدهرواح ی انا کرد هثس انعم

 هراس حول رب هرن از نالمکه دنن رو روز ر روشعت رار دکب وسدّماع هکر روس دهس هکندس شم وک ه:هن و کس شش

 اج غاط راضعد فود ردعفان هنانسا عحو یهدرار ود هماعط یل شک !ضعبرولوا هبیش هنغاریدرتعص یار هکر وډ

 دایطتسملکش قالرب نالوانان امت هداوهوح را هحک هکرد هنس انعم باه شربته دننزو هل ج هل ی دی در دب ابی راک د ید
 نیشلصتم هنو ناس خم رکد رولوا هجو تم رلغسا یئان ن دنا هکردقرتحر اش یقیقحراریدیدقآز داو کود قل
 ردهتسانعم هعشرکواداوزان نشردهدنرک د هو تهم یش لوا باب ردات یغلیدن یا هدنابحوا کرد هدنممر هم
 ]| وصو هبرق یکساور دیدات رپ هدس رعوزرکو ناغرواو سوا بو دیروقو بولوص غو يقر دید تا :ناناواربعتردنکو
 | که یلاع دنیکروهشم هدنف الو ن اعا در ذآ الاخر د هنس ان عه دمنکه دنتزو یت ذ بش رد هنن ر لا نعم ق جا صو صو واط

 یانونک اس نوت تسلدنش رلرب دنازق ماشبودبا طاغیلخر دلته حو قالطا ناز اع بنشر دید این ناز اعناطاس |
 ینادصی امشتسا رم دار رس لکه نک نوجا یکی دت. هرزوا لود برثکارد هناد فورعم هکر بد هنمخت یوړل حو غم

 راد دید یک مدکحراضعتو یک ناگروس راصد رازی د لح هد رعرد هنس انعم تاش هللاد دماننش ردعفاد

 هقد رف هدىنانویو یده هدیدنه وهل هدس رع دگر دهنسانعم ت ءا نش ید ول هل ردسعا ارد نات ر رس ەد اوڌر
 هد دکر ترون د لسهص هدننر غرد هلساتهم سا ههش یمهخشکت آ هدننزو هبنب هبفش رد هنادیراکدندیوبهدنیکرتو ۱

 رومظونون مسکو زوم د هنسمر قدح نالسراورونلواربعت همرقوا هنس هیبلسس هتد [هدکدروکوصو م وید

 هنس هدر رغ ردهنسانعملس و لاس هدنتخلدنزابودنز هدننزو تس تن ر دیس هترا هعچ هکر ون د هننوکت یس هاه
 ناقیچ ندنفرطرب هک ف ور ك غاط ینعب رد هنسانعسوک«یتس هدنزو څر خش رد موق رم تنش عج ناتن روند

 قلشابطو روقج رةاجو یرکو یرک او تخحنهدنباغ یتاربط هکر دنممز لوا ینا رون د للا فناهدس رعرذروس
 نانشلوارمبعت یرغص هدناو دو هحوا هدناسنا هکردهنسانعمنب رسو لفک ثلا هلوا رورملا بعصءلغلواقلاسقو

 فرشا فدنش ردهنسانعمغرصرا ةن م فرو شوقهدنزودنق دنشردس رعمراکششهدننزوراکنزراخش ردوضع
 یربورازجقوچ هلکناهکردغوبج ی رس راج الح هلو نوکس شنش رون د یخ د هراقن هکدسوک وس هدننزو
 كنر هلبسراف فاک ك نش هلوا شمامشکنز ونه کد رک هکرون دهن امر لوا هد .رع هلنول خفورارر دنودیغ و ع هنوا

 هرارطو دودبحو نزهرو يارس ج رار د نشو ځ وشهکردیوبح تاکرح نیرمشو عو طم 1 راویهانعمیلاهدنزو
 رون د هنموطرت لف ٨ ورسرڪش ه رارب دهرا دخ قلمك ۽ رواک هد هنسانعمهغلامو هدا ګو هراکم ۳ ردهنسانعم

 تلشا هدمکرتو حیذول افلادوعو اس اعو هلو غلاءانح و مرلاةر شهد رعندنعونزرټ رس هکر دم ود مرا سر اک نش

 قب باععتسالا دعب ناو سذ نکو ک ر ازدیا لامعتسارایجاواحورا ورد ا:یراک دید كلک اواوجاوهو یلورام
 مما هدنتاسا یوله يو روند هلیارش امرخ هدنزوزپ رکتر هلا هدحوم یاب زب كنش ردضیح خفه یرادوعقهدوص

 د هنود ناشلوارمبعت هزة غز هکردیفدا سو هدننزوفرخش هلم س راف فاک یرکنش راربد لیفت ز هماع رد لغز

 ون د هدروق نوزوانانلواریبعت رطرطو رار د نوټ رسهدینانولر د رعم ندنو فرح رول اند درکو کهلاهوبح

 بایسارفار دیعسایاررب نددنهنانارهدننزو كل خی فک رکنس ردباهانو فلت بوس نیر هنادو نیراقاریب رانا ۱

 تاکرح نیربشو عوبطم هکر دفدايع هداوایانعم هلنانشرود نمو یدلک هنتن اعا هسیوناربد هدعد بواکهندادما

 روید هنفشرغا كیا لار نوکسو یسراف فاکضو رولک هدهنسانعم ليف موطرخو یسک لوو نزهاروردربلد
 مض لک شردفدا یمه دینا ی اعم هبا فرکنشرود نم هلا هم مم کرو هجم یاز نزکنس رد هنسانعم لود سرداب

 ردیدآهاشداب رپ نددنهنطالسو روش د هنس هلوقمدودن زاوناصر روتورازطو یی ارس یجسک لود هدنزو لکر ف هلاک

 سرور دی راکد ید قروه دیک ت کز ر دیار غ لا خشم وبرد هلغ سنجی ,لفاکمتفو یدلکه ندا دما بایسارفا
 دعتمو مارحاو لد دنمو دن رکوقراصورد هشس اعم هش وخو میقلاصهلمال او فاکع ف هلکنشردهنسانعمر اسعونرهرو

 هه. جب وھی



۰ 
OYEیا یی شا  PSتا  

 کردیذاک حیصدومع ر عش ردهیاکندیاتف آ | نکل نیرز مت ردناسادامک ملت ندنا نتشوکرشع راردیا ناک ||

 داب جدا ندو ردروا ارهم رفع نم عن رولو هباک ند هز اسشیکا اوک امو عوڻذ ردو س اصوضخ الف عج

 E ا كوو دەب واود نفعتمو هحار دب یاط مور دیراک یولدب کرد هلن انعم د نغم د زوم شفر

 قراحهدنزو لما لس ردیدآرهشزبتدر 5ب شکم دنزوروخشر روک روکش هوا شمک ندندنکم نولوادوضندنفوخ ۱ :

 هش رلحوادس رکو قراصو رولدراصهشابورولمت "هزوموا هکر نل اش هد ننزو ل رلجم رد هن انعم لوا یخ دو با هټ چم نیغ

 3 یشانندةلرسوص هد اعایو ندکشز 1 کرو د هداه هتسک لواو يد يعج نش هدءبرو ناظرس نانش

 هارو وتو یلطمو ردة سام عم لیلف ئ شهدت رع هلع دد شدو رار داری دعت یزغآدوس هملب ارطانة نوح ۱

F43 
 رومغد هد "او رلرا هند لرلحاعا کوس دهضوح كوكل واوزوت هر وز هرمز خر منو

 هدس رعردنابن ی رک د ید كس دنوکناحره هلن ر 2 هکر ندا شوکنز هدننزوادزنع | ارش رد هللا نک یز وشم

 هرادغو 2 هلق ر ط هشت ردکعد ترب EEE or EREN رت روس, دراقلاناذآ

 نداضو شور نالوا ناباع هدنلکشرمشعث هدنعولط باتفآو میصو یدلوا صاخ عهد الآ یسهلوملایننولابو ۱

en.رده اکتدناتفآ با دز دو اص غم رولواه کی شد ندزورتهمر دقاض ان ننیروکهدایطتنم  

 هد روس د انە رع هوا هحارلاهب رک قد هکر دهبیراف لوا هدننزودنزرف هل هم نيغ دنخعنردنوکلک

 همب  رلابعم حتوم رغزل ء٣ نوکسورد هنسانهم لی چو تمر دکرب هی رکورد افق انان انوار نعت

 عاش ردتغلەد لود حد ردهتسانعم علش هد زو جزرپ لحش ردترپ راده خلوه در :طکد هد فتو عجز دند دادضا

 ردناس ن نل-ذدیمع یو هنمگو یو همت انهدیکر کرد هبلح مساهدننزودیهم دی دنلعت روناواربخت هقالعرونید

 ها ارل دم انار ها یک ناجقروسراضعپو هبا هلال یراص قوبراضفور دیدآ ك ربو بشو خو یراضورداوزاچ نیم

 FOE مانصا هد.عو تسرب تد هدننزو نج نش نعش رد هنسانعم د لوش هد زوز هرب نیلعت نملعت ردتخا یخ د تملعش

 ندثوردهنسانعمقلدوح و دون هد نرو دنکد شوم روس دهدهب هعدود والمیاع و ملک دوو هنلشخف رول اوص

 رد هنسانعمرداهېو عیضتوروالدهدننزو هدر هد :ردهنسانعمگدوس و كاواوقلغاصورولوا ل بتته جند

 یکی -ددنزصوصهدنراجو ات ده مدعم ندز اص ەر ون ^~ .دەدوشلۇا هدنرودمز هوپ هش رولوا لعاف رساند

 نسرکروا هب اطخ یابور د هر رلانعم هتفس او قتروةوراکه حولو تاکزوا هلت قصو یاب هدننزو یک: یش رواکه شناذعم

 هنوکیما؛هدننزو دیمد .دیعت رذذوخ ام ند ند نشر د هب نلانعم نسردبا:تفشآو نسرفروقو نسرارف یرازو هو

 نان هدننهدام ندر قسانعمهروکهنکلوارولوا نضام تد ند نمو ناب یرب رندند م یر رونلوا لامعتسا

 ءادض هکر د هنسانع مزون هدبن انس دننزواصس ارش ارد هند انعمنا رسو یک اهدنزوزیم مت رج " ردنالسرالث اضو ۱

 لهاا نکته تمدن ام هک قد ردرصت ر هدشزوراکن رام رد هدنرک :دهووسکم ۳۳۹۲ بتان دردن ونعم |

 هکرد هنسانعم هنابزارورای دان نامهای اغا یا ارقاسراضعدو هاب ارش چرا عد یر ڪش وبراز ا ندنآنیانالآرتکا عیانص ۱

ENON :هدس عمل ددم دور د هنس انعم تنیط تهاازنو تاذ ن شح هر تزو لان لاش  

 ردیاب اقب اف کرددنرک نالوا هدام ص نرغق هللا نص یرشمرسا ندنفرط ام نطق کر شتر ۱

 توبه, ندنن-قویع علطم نالوازو مشمالاح لر امتعا هتزواو هترکن ؟لزون درار CER نسانږلان مشی اط هتک

 مؤ لیابمتلد اج رار د لد ه ردە دیا ںوہھ ندقوبع بیغمزرب داد هن دیا وه ن دنن نر طق شار و هنذیا

 .هماع هکر دعا شو کز یورو دهنحاعارشجهدنزودارهب داشعش ردن رابع ندقلخ و قلخ نسخ هکر د هتاف

 ۱ هتسرووهزات ذج اغاربشچهدننزورایسر اتم رولوا هک ن دنابوخ تماوردن ار یرلکدلب ار من تشوکب ام | | ۱

۱ 

 داش رو مرا ثم هد لوز رزرو ناس ددر ها هناك ناچ ط شوخ یارعش هله روک ن اشور بازارها :
9 ۱ 

 0چ دوتا زرشرشوزون دهد هنسک نابلوصنوملشح هل سنت اووردل ا ایا تو ۱

 فط عضو و لاممناب لک اکو فازوهدنآ | سس د وجوارطموزبش تد اغد یرلداربن دتلحاعارود روم .دهبلادنوزومو|

 ۱ یٍدلوصراخراخ ی هان ڻادک ع زکسابو نادةعوط نسل حوکو روزریدوخابو ندشطعتدشهروکهبینکیآزونلوا

 یخهاصو هو یشروفو قلواناشیرب و فا قاوادوح وكکرواة دزو ند نمد ندب ندیع ردهنسانعمیدلنشوآ

 هدبمر هدم + اانا انو ىلداو تمور سرخ مور ده لات كاا نانغا مقر و فا :

 ردرظن هدنسر دری انهمدیزو قاعتوردل انقو ینروح نالواهدنرب ضعدلزکد کرد هنسانعم بادرکورولیغ»فوص

 هدننزوداروب داش دات وول نباتی وا ورلعسور دنونعمءامض ردهتسانعمهرونهدنتخادنز ابو دنزهدننزوادرع است اسم

1 



۸ 

 دست

 هنسانعم لے توامو راد مورد هنساتعم نایز حرف اهدددممالواروش دوال ږیرو ناتلوارمعتادل لال جف ٠

 دهد یاو تد هددنرغو رازدیادم هرزوایزاجزف ذ یک توق سوق هد دتقو راد وارو .دهشیبهزانزبلواورواک

 لقعلا شوشئعمو :دتفساو ئرودو دعدژ هبسدس دز كدو یر و دما تردد مد رد

 هد زو: هدنک, ارت هاچ من غه دغا هږنع اش اربد هاما هة راد [رانرغ ک دیارارولواةرزوا لد عیرا تو ذآ ۱تنثرب 2 1

 عو موخ قاطم هدننزو هاو ج هلامش هاو ادارات در چ وتن دهب یر او لوا ةصاخو نکرخو یو ۱

 یتدندناتهامو ندباتفآ روناك ساعت ردفورعم لاش چرب ردصو طح: هر زار هکر د يخ رب میس هرورد هّساّبع» ۱

و ناد د*یوخردتعج لام م دزو لد اج لی اش اشر دەس انعم قلو ص
 قامرو تادكی هيرب س یغررد هنا عم تش رس

K+ ۳ ۹ 

 ین سس سسسسسسسسسسسسسسسس
 ندنسنحلاقح هدنزو نویز نزاش رو د هزغ روق هاسناملو ار عت ولس ہد زو لوت لول كولش رد هنس انعم ناو

 زوم“ ۳۷ زوح-هدلوخرو ردهنسانعمناویخ ابراچقر [ اوج هلو دی اراک دیدقوننروب هدیک شردرولاحرب
 روس. دصاصعهدس رعهکردهنسانعم لت دن لوتقم ی ات هلمال خف لش هل زوم . 3 هناومح ملا لدتعم عر ترآ هنو

 ٤ ردهنسانعمیکن دلو ۳ ردهنسادعمتسرپ تد ؟ ردهتسانعم مصو تد ۱ زاو یساستلالا هدد م مالو

 ندهنساتفم نادننکرم مو قلیقسف 1 هجران تنوطربیعذ ردهنسانعم هماح تان ٥ هنسانعم م یاح ریراط

 تاحعا هدننزواعلم تورج زاو اوادضو شهلا هد یاح اج جاش روغ د هد کلب دنر و دسو 2 لبوکو

 ی 4 ر رز ەد ہن .رعویدنلوارک ذ هکر ۳ TETAS YF لس دعا ناد ۳ ندمالدیلاهملع یسع

 هکدمزک ناله آخ رزورد لب ام هغبا برونو اره هتل طاق دب نوتىدكخ نزهصق قمر ردهانعم

 ردهابوک برس یدننهع ورب :لشردددنرک د هروسکم نسا اپا پا چا لتاش رود هدهبهماحژ

 مے الاغ رارات اهنمشدرزرزبیکر ات آ [تشحو درج نول 1 اےس .رللای و نهاد جار ةد وک كب

 هینشهاولارذف ةراعتم هل یدنهلجرفسروُم دهد هب هوم یدنه نالوا رهمعت یما اوادنھو ردب راکدیدچخەد اتم

 زا اسو لزو هدو كلن تل لی ان يهندن و دندهنودازازید ناکا راز دنده ایلنا نبی تخجل( نمفلاو
 ق وا هدنرو ك شخ ET زدةنسا تعم تالش هلةلا اک اش زامقح بولبتروق قابا لا لاج هکد هکر دا نانا

 لس ردیکبوق آ اىب وص روهعدو باکرح هب ه رشط دن ۱ 1 هکروش کد نالوا هدب دراو ذو زدهنسانعتنادو انژ

 مورخ كټ هلمالرم نکن اش رادتفلهدهلمال نور دیصوب حاعا کرد هام غمع قاطع مالرمب 5

 MR وقر مورد هنښاتغف و لو لشو کوی شيم و لشر د هدنرک د همومهم نش تلا بارد هنسانعم
 کز هکزد هنسانعم ل تشاهلمال م لس لش ردهبانعملوایند وب هملش هی رد هتنانعم هتل ناناوارک هتل ردیاولادنه

 له رد شام لا صہةساو ضع هله یاغتوروزو ردو خا نوما تزنانمو مقوس نو ییشردويددت

 ب بر دل سمی اکو تغار شعلا هدناپچوا هکز ده در, هم نیش لصف هع ° نار یگزوفطنوا رد هش رلانعم

 ااا ملواوت رد هن انعم مرولوآ ری ا موس هدنرز مد ےہ رد دهحوتعم نش لوا

 دوو هنرکو یرازو هح وو رز اک( آلف ندنرلانعم لا لر كرو ی لاو کر رواورد هسرلانعمعامدناتشد ریز

 قلطمهدبس رعورددآ ناولزپ ورد هس رلامعم تنذوقزب وقو نخ انو قدر طور د هنت رلانعلمک ندوذنکو لوا
 ارال هکز دفع خاماشهدنب زو خاک خامو دهنسانهمتغآر ةو تیحارهدنه یا اع نابزورد هتس انعم ها ٩اروو ةد

 ساعت ردندآرعاشرت هل اهتشو ار دتخلهدول مس هرتش خورد ا فازا نازل زیر ردیارببعتاسکو وکودیخابننکوک
 لاله هدندبهژاک ن نراو رذندافاروزرابصرت هل همه نیس اشاهد ناو شنا نیدحضاو وبا دندشت

 کردرهداو موقرذ ساتن دننزونابدهش ن اسار ذتخلدد هما هیچم نشهد رخ فرح ور دا فا ازرابسریواعداوا

 هدیشزودب امر داغ ردهم تش هفضند ن دز هدرو ناما ناخش نامش رولوا هب اک ندخل روا

 راخز اخ ندقل س وضو: كلب 2ا شۇمۇ یععاطو قرود كچ IT تتکرف اندی اهر دیض ام لعف ند ناف

 هژاتوروناوازببعتل یو لكس زولوا قدام لک زر دعا اهدیید تی یراوطاو قال خاو نسخا قلسحفترطفز

 یرونعم یروتعت نواکه نشانهم هلن تعاجتو ردهنسانعم لو و قرا كحل کوزاربد یخ دهزمافقعش هفواو نادفتسرونو

 كمظعا كلذالغم ردهتسانعم روزورمجرنسق ر دادا ةم بط ردە تامى ی ءرمسق هدننزو ىزۈ غر ەلىسراق یاد

 رردنود هیازبچو روزک ایوکبولآ |یرلذآ ءا تالفا زر دب نیغ کرود تن هر ات الفاو ین ط قرود هنفرط بر

 كنرو رو دزبخ هدن رعزدب راک دید ما صاخ هکر نها زانو ضا دانا هکملاد نوکسو منم خفا زوم

 جرهصو رۆ د یاد یساوتم تو طوح جوک دنور رک ۹ رعم رو دذ“ ىد ةدروجال



۳۹۷ 

 ۱ ولثکو وسو ناشوتمظنعو تداهمهدننزو ورکه لل و هجو او هو کشر د هن نزلا نغم قمر دنالونو قم اهن .سکروقماعلحو

 ندنسد : ردیرودهادسز ونههدبن رب ءو رو دهب رقرصتخخو لجو کورو د توشح هدر ہن رعردهنسانعم لکمه
 لصاح یکدنهوکشردلقتسم لعف ندندیهوکش هدنزو دشورخ دهوکنش a دهطولطنالوا

 رد هنسانعم لابا نمسحو ناش نصرعو تب چ تاهمو تمطع زاهطا نده نیدسهوکش زدلعاق مم | هدنه هدنهوکش رادردصم

 0 مشب ردلوعفممساندندیهوکش هدیهوکبش ردهنبزلانعمقمانوطو كرب زینت اوت نوسكن هسکرد
 هم نیش لصتم هب یسراف فاک , نا يدي نواودهلینانعم تعشحو تسهوناشوةود ر د ةف هوکش لذا

 نادرو تو شکر ت ۳ هدنزژ اح ددرد د هس و تهمنا لزا تان ار راشن زب ی رک هدب انحوا هکر دهدنعمر

 ران A1 ردناتساد سز ردار ارب مادهدنز ز ودا اوس A رود د4 عج ےہ رعردر وق نالو ہود ارد دنا

 ن وت هدشزو هلاوح هلاک شر ردهنسانعم مود رهراکش لاکش ردرولاجیر دید لات کرد هتسانعم,ل اغسهدنرو

 یوخدب یونکشزدروش نالسوخ قوا کرد هنس اعم اکتسهدننزوهاس هاش هاکش ردهنسانعمع وگو ماعو فالد اعو

 ه3 وشک نیس نیش یاب باب ردتغل ید یون دو یوتلش رو .دهزاوآنالوارداصندقانا ن کر رود ةتسه آهک م هدنرو

 لامس لاش اوا و لک نچ هنسنراکش رددهنسانعمموقيهداکشهدنب :رودافس داکشردهدیزک د

 دنواک سر زن واکس ر واک هنسانعمدنو واد و لس کو ردهنسانعم یدنحور وحنالوا هاظهدنمز هل الستامدصهدنر رو

 لوانتو لکا لب هنسا ندرکش ردلةتس-لعف ندندرکشدر د د رک رادغاظ رب هد رد ناتسهدنزو دنوامد

 بوحوا رو ییطا ۱ راویسانعم نشدهلفاک خف ۹ كانا راک شو و قم الو اۋزىنا

ene۳۳ اگر تک ع ردهنسانعم محشر یوخ ۳ ردهنسانعم انعم منتگورن زعوولوا ۲  
 دهنسانع م هاو نع ردر دصم مسا نوک دزو ےک تفکش ردهتسانعم جنم لېسو مجب

 ,pa دهن , الواو ردهنانعدنولانو سوکه لس راف فاک لکس ردهنسانعم ا

 روموکهدننزو راک راک ردهنشادهم شکر توناذرناتسش د د ههو هضم نش ثلا بادراراغب هنعابا شوق نود

 یکونودقو هود رار مد شد :وکهدیکر رز کردهنسانع راهور د هنسانعم غورزوموکلاکش رد هتسانعم دو

 ۱ یروهش 1 یلطم لطم هباواووا|نوکس واتا رارادول هنس ت دون حرر بوراق > ن دنر از اعود راناومح یسهلوقم

 هدننرو ن اوکس تول نوکشردشفحن کش تلف اکمض ن 1 ن او سلوا عا و ساوا تارو و در هنسن نالوا مطب هدنرزوآ

 نیشلصتمهمالناس یعزکس نوا نوُسلوا هسرولوا هنا هنره رونلوارممعت ققعوط روغوا كرد هنسانغمرشن ان لافت

 نیکنزو هب آش هوخنو زابل ردهذنرک د هخ وتفهم ناس لوا بانر دل تنم یعلیلاروو اهدنابجوا هکر دەدنعەرەچە

 1 ورواتب و قدموه تسر یراشکید همزسوش و ایرایصشوب روا تن ز هکر ون دهن رل هرا نشد مو نامت |
 |لک اک ادد راند عر وارا ید یچاطز | ضهندن وروردشناب : نوکی داغ نا هناشدوآ از لولو رکن رباو
 ۱ هلاهدن املمو قالوح هد رعو روتلوا قالطاهتغلیوا نا دزا ةط ات ووش دهوضع نالو ارى عت قلب و اورارب دولا تعش

 ] یدتاوارکخ کرد هنس انعم یوښکش هلیسراف یاب یوبل شرد شان مربمو عهتشزو نیب آو نی الش نتالش رو دهغاناو

 | كل ەركە دنن و هند هتلشرون ون د لاشە ذدنهزارن د كتل هلة د رت کر دغرب قوم نلەوىقەدىنزۈلۈلەمەالو هو او لول
 1 هکردبنویوا همت راسو هاهو تقم :اننمیاتواشنوکسو الف هتلش ردهنمانعمتلب دنروسو قلقشفو

 کلش رو د ةد نچ نالدروا ږلةانعراطو e رادعةموهس ران اوه زرد لتر یرب

 نانز جرفهدنزو نسخ هتسشلت ذیدآ ق مرار هدنر هش همشد رفاهی غمو رد هنسانعم راک دیو یسور 4 هلمال نوکس

 ]لس 7172 فو عن لک ده شاشز هنشل اگر ذیذآ تا هدعاج نفوردهنسانعم هنشاشهدنزو هيلا هاش ردهننانعم

 ۱ شوک لرد هانعملوا یدو دننزو کمک شو دز قو های نانلوار رعت لو سکرد هنسانموزهدننزو تلاد

 ۱ ای راص تونلاص یک یار 5 والو ول هد اع یراقال اوقدکردکب وک كج ساحرب هدنزوس و دمت هلسراق تاک

 ۱ شعب رددانعم رفاه زارفایاهل هالن اوکس زر ده ملشهدشر ر رل مش ر رش رولواول جات هکردب ۶ دندیصامهدکرت

 ۱ تورو دهمغلششع !شخهدوصهدشزو مپ امرك هال یک رواتویراچو لاتسوو رب یراق قلا دیک هلو

 ۱ هلا دزکو کرږلوا هدنغلاړا یادخدرد هح ولد RRO میس هدنزولرغن نشر دتخلهددل هال فروش دهددس وص

 | نم ىو ەت انه دىك رتو هد رخ هنری دین دل لینشود هبلح مس هدننزوز تشکر ردعف ان هنماع قهمالط

 ۳ تولار چد یرفون ناشا انا كتسهلوقم سواحو یراطد وصو رطاشهدنزو لنت كس ردت امنیراک دید ی مق یوا

 ن :وطهدننزورا واهر وات دهن را |نامداو قشم هکمورود لو هلتر اط قرروا هن را دعم یر اقا باو هن راع ا هدنرپ

 دج ۳

۳ 



۳۹۹ 

 :لکشلا عب سم یکدو را نم كنس هلغمر دلو ط هلا ماعط هرزوا طارفا یتطپ ندر و لېر ا هج کش رار دهد هراکتمدخ

 لوک او دی حا هبا لو دعمواوراو ن مکشرواواهیاک ن دکتاب نا يرذع ن دیراخ ؟شرزلواداک ندکمروتس وک
 نالواهنزاغوو هتطد یمهو روش د هزوناج نالوا لرو کن دنسهفانقلطم یمکش ر ونلوا ق الطاهر هنسکن اهناو
 روهتمو لعةنمو كع !صارعاولعج وک !راویمانعمزکسهلفاکمتف نکشر رو لواقالطاهد هر هنسک ضد رحو ل کا

 ماکو ؟ردردصم مساهدانعمیواوبرد هنسان هم تعزهو ق لنو غزو ,۳ ردهنسانعملک اوكعب ۽ رد هنسانعم ی لوا

 ۳ ردہاب اقف لوصا نەکرد هنا نغم لو صا ردات و وواو ورک 0 ردهتسانعم کو نحو عمر روو

 ا د کش ردیدا تیالورپ هلذاکر نیکو رد هنمانعم قلقشموو تلومسوتعالم ۸ ردهنسانعهمغنو ناو دورس

 سحرب ۳ ردهنسانعهتر ذاوهکشا ۲ زدمنسانعممرویقو اکو ۱ زاویسانعمیدلححو نو نوکسو فاک

 یغتو برطو همخن 0 ردیلب اقهلوصا یرولواهدیقسوم هکرد هنښ اتعم لا ء يدیدردنالب لزدراضعدردیالس

 قالطاهراتلع کن اطر و هخ شو نجشالبنو قچبرایخ ۷ ندةس اتم هس دو لدو د مکورکم وس ا ا

 هخنقصهعسر لواورولواریبعت ناک رج کرد منسانعم ی یدةصبوا دو طول خوا قمر کد اى گوضع لفاکم شور ولوا

 كلبا لت. یروماو ك مرو قان وءرول هشیا یراک ن کشردهنسانعم موق سدنش لاک خ کن ردنار عت ل دج

 قلیف نورد مدهو رطاخرسک هلا ضو رعتو تمالمو نعطو تا لیلذبورمقحتو كابور رود مو هم ید ثبعو
 خوکشرونب دهی درک قوا لوس دهنسانعن لوجسورد هنسانعماداوهویشوزانو رانو هلو کوبو هلربق هلون هف حف هنکس

 نلغلرکت هد روند ورد ندیخوکش ردلعاخ مس و دخ وکیتردعراضم دخوکب دوك ردردنضمم هال دن خوک

 رداعاف ےس ۱ ندندیفو کت دشنزوهدنزورفهدنفوکش رد هن انعهرولو شیاشکو رولبج [ اورولدراب ردلتتسهلعف

ادو نشاط هدراع اطرلرب د یس هن شاطو نوا > و یسهنقایقهدیکر ور ار مرد نعردكنس|[
 | نوک هدنرارززا 

 هدکم رود ید ان فک ز دیس هجرت سالا ةر هز سمهفوکش ردعفاد ینا )مرو عطا یدنالرسزولوا

 ندمهوکش ردردءعم منا ندیهو: کس هلب او او زاو نکس, هوك زدعفات هنا مساو ردنالوا ضا شفا رد ها

 كازا لح و تم :یاهو" لومجواو نهوکت ری ابقتسم لعف ددو کت هر ڪت دوام .|تبیهوقروق ْ

 هدنهوکش ز ندبنسانعم یلععروهو یاواج وهروف کدنهوکژ ردکلنکیت یراک دید یی ؟مترومد زد هتنادعم

 هدیهوکن هدیهوکش رد هنسانعم ق 1 تنیهو كايا مهرو یهروخهدزو ندهوکت ندنهوکش نددهوکش ردلع اف سا

 هکر ایمن کن هلفاک مضاکسشرون وده (نفلرکتا ۳ و هلفلوا قزوبکراور داوعفم يساند نده وکسهدنزو

 قلوا رارقسو نرطضویل آ ۱ تسهو قةروق ندنهکش زدانقتسملعف دهکش رد هنس انعمزارتح او موو ته ِ

 ردهنسانغم تعدو با لو یا تشکش رداهنسانعمكطارار دز لم تورص هد زو ند ږد زذ ند دیش

 یهظردش ابن یراکد ند یش مرم غاب تو شکر د ٹو شکر مت ما ہد برم مت ایلام یاب اب هک ست هسا لیدو

 هرزوا همنز قم افو كچ روت ندر و کشر د یضام لغه د بخل وکشردلعاق نا E سلم دخوکش

 ساب سا ندندیفوکش هدنزو فورح نوک زا تی نوت انار

 ۱ ندندیضوکش ورک منه RE واقد ںوہ کن

 ۱ کا لتس نوک "هفوکش ردةصوق هکردهنسانغم غارفتساو "قورو دمنکحو هنب واپس لج اعا ارادهوبم . هفوکش

 ۱ هدنلکسشزوط عن ې یک کنکور اب نرو نود ربت بو و نا دعدیرهاب رار د یک ر دابو کوب کا

 ِ فاسکشرد هنسانعف لوت مورو بط لا هغل ایم فلااببکش ردهنس اتم لمع وزا صه د تزو ته هتسکش و3 اعم

 : ردهنس انعم یاضردالعاف معما هدنیکشرد هنسانعمكلیا لم توز یف ندا: کش رد هنس اعم یلوآول مر انار ص

 لتدس EE IS كانا رارفوربص نتفمکشرواک یتیم لعف ند نافیکشورواکهنیمانعملمعت ور ار ةوریصو

 ساب رواکهنسانعم هعدحو كيرولمحو رذدنو بو كتنیوکنالیرواهنغاارط هو ټا کرد هنسانعمرادح هدشزو

 ۱ 1 لنا یار نزول ل يقو ضبساو فدع مز دوان اج هکر د هنس انغه شو ملزم شرد مدنرک دهموعطم نش ثلا

 | ردیلناقم نقب هرهنسانعنن ظو ناکهدنب رع هلن خدو رر دیجد زاها" مسو تالاهلا بارت ەد. رعرد سج ر
 1 راشد هدننزو بورغ بوک بو رب REET دهم انعم ەك عوز دهن اتع مو شدت دنزابودیزو

 : ردردصم مسا ندندنتنوکش خوکش ردضفم نکس ردعهزاعرم نمکی هایطالانیب دیدن ودا

 قیردشرق قتغاط تانک ردنا ےنا ند ۳ دتا لوا ناو دلحس هدنننزو لوح د

 بوم اقلحو

 ی ن

 سر یے
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 و ۰ 2 ۰ “م
 تنالورب هلفاک نوک نکرد مارس یرومشمهدنزوهلکت هلکش رونی دهدهمادصنالوارداصن دانا نیکر دنا یتمور رکلنکم درب رو دم هدر روش دهن کس قارت ولر دقق ر عزا س هکر دهتسانعم روبط هدنرو تک تاکش رولوارهاظ نکررول هکر دیاد زاوآهالتزو لزغت كشكش ون دفطانهدس زعردا او یتیطاو دز ارام د داول ج هری وند راولئ کسی راک دیدا | ولجم قاع هم ریتم رذتغلهدباواو نلدنا و وڌي ر ومد کر دهنسانعم نخ وشرع ننه کش کر کش ر دتا هد هب اواو مست یدنلوارک دکر د هنس اعم دز کش لح و تغ مو او هدورکش یدنارا رک ذاکرد هنباتعم لب رکتشو رواکهد هنسانعم تدانوءدرت وز تان ز زاد هتسان عهد وزر کش کر دیفف زؤر کم دننزو كنرکپ نر کسر دار سکی زو ځمه: زو دیسک ندفزک رده کند وب ل كنز یر قع )ی مسی ۱ نر ,cr : س جور رج قارا مشت مد یاو بدو نتزرف سرک دچطات ید نالی الطیقوصتسوون یارعارح ۵ دن رعد دشاط زب ر دنا د و عظند رعد داب ژهمنس هنشرد لیا كس کش روند کیا تاصا 9: نا ر راه انس اک مو روش شکر زا المان یر ردند ات درک ترطیر روکش رونلوا قالطا هنغادود وب ازاج روس دد ات هداس ر ردهنسابعم اچ دن هآ
 رود نیطارحهدمن رعر ربا نوکت هدقطان ردتزو نوزواو ی هر :راک ید ناجع وصد تزود ل ردیدآ

 نک یدناوارک ذرکرد هسا نهم نزف مارب رور ظذ کش یدناوا فرقو هیدر وسکمندیفوکش ردغراضملعف | ندن درفوکشهدنزودشوج زفوکش یدنلوافرتو هن هروسک مول غلو خیا شهلا هدنزوندیدوبس ندیخوکش |
 یک فصو نا زوئلوا لامنعتسا هد هنساشعمیترب رد هتسانعمقاقشو ق ىزا ىر ایر راویمانعمجوا هدنزو نیووب چ ردد ورو جک ىش قا بارار وند نوورضو تز نکا ابن دکار طور درانناهنعوبر لازوفهلع هنجاردف را نوزواو لو سرب یک هنخخ امهدننزو هتم هننکش روند هلاوحت شم وط هل تو ارب طخ هدننزو شدشک |

 ر و اوس رعرد ساي م نر تفو یی ران و ییععغلهدننز قد راک نش دواک ر د هنسیانعم هسحسد و ەلد و

 رواکلعاف مان دندرکنورولک هنس انعمداصو یوآوردهنس انعمراکشوو اهدنرو کج روکش ندهنس انعم ةا | ضو ةو هره تّوضءوور سرو سیعتم دل نر اف یادو فاکت کس ایکشز ده هد هلاواون اوکسهدنزوسالق

 دیسو زاوآهدشزوندرکشت ندرک و دلبقتس هلع ند ندرك ار حف درکش روند هروناج یراکد ید رک هلا

 نارکشردونسادعم یه فتو مارکت و عاهو نرو هدنزوندیشخرد ندیفرکش نون دیدن "آن خیروب
AENیارو یت قدر ردن د نل عاسآ تسک هو تسکش رولو مزال هد راتعمولو ردهنسانعم كلبا مزوتمز یمرذنصو | قسزویرکشع 6 رد هتسانعم نلوا لیخو یفتزا عردمشسانعم علنو لک او عود وب د یادت نوا تام وا رو و قو ابا ضارع مردمان رنک رقیب کف نتسکت رده رانعم كايا شب نوزوب نم دوغ اراکشووآ«دشزوندب ونش ندیرکش ر دیرکدیدسونغازاره اظر دشوف یراکشز حنوکن زرنآو ندنسنح هوم اهلفاک خف هرکس لو یی رب هو ند هنآ ی سرب لنغادود  “—_ 

 کش
 2 ردتفلهدزل سر اف فاکر دهنسانعم نايا سھتو ناب ذاکر سکور ونلوقاخاو

 |أرونلوا رق لاک ڭا شلوا تاک ىع زد هتسانعمهد رک هنالك شیر تلاترولوارمالعفو ل عاف مساله

 | رکنوررلد روا هنغانا راوطنکر ودام ,وکهدننزو لاقع لاکش زودت هډ نراس نز هفاکبش رواد دهم ددا اع

 | روندش هدر روذاراربعت یو د نفکهکروش مد هل رر ن نفکدرد هنا تعم هدنواکش هنولوواو فهو اک

 ردت شم ایر واک ا ل هقوردهتسانعم نک نشد رک ن شد هن انعم یی تسکشو مزهو یو د نمو یو

 | هدنهرکش رده رلاتعم كع را العوز داو هراچز كليا مز هنمو ت نک شو قمربتو ی زوور د هنس انعم نلیاراکشو
 ]| نوتنرکت اغناد غلو ك شوك یرلاوقانژقزو کراو هشساتعم یخارکتر دلغاف مساند ن دیفرکشهدننزو هد نش خرد

۳ 

 || قلرات دک اب زرد د وخ ام ندنوهف و کش رد هنسانعمغغتو لاو یلرا ولذا م ناقش رذتغلەد هلو اف : فاك ةه نساتغف ٹک ردردصم عساه ذاکر نکو ردردصم مسا ندنتفکش لذاك م ضو ردهنسانعم یضمویرک ا و ۰ أ زرابنهدنرزط هوا تووا ندایق هدراغاطکرونید هر هراخم هل افنوکسو فاك خف تفکش زددن رلانعمینفواو

8 

 ۱ ناب «دنزوندنتب رف نادانی
 ۱ ص واه دنه طال ملنعاهدنزو لابقا لاککش ردرشفح هفوکش لاک ضهفکش ردةهنسانعمقلوا بخسو
 ۱ 4 رد طلا راودەدس رعر روس د هدهنحاد د وراعونواعو رد هنسانعم هعطدو* رابرزداک ن روک الکی ردعاولع
 ]| ندا تمدخ هنفلتوط زاغولو روند نظیلادبعهدیب رع دکردهنسک نایات نم وطو ږوخ زب لاک ةد کش



۳۹۶ 

ارو تم عورات دنت زو نیک تما
جرکر اربد ماعهدس رغ زد رجا ت

 ها نیجقلابیرامنوب هدر دیصو تادرفد حیج ه

 | يحاص هقند هببطتادرفم نکا قافناودروت دهننچ رک وکی شو همت مای هدد رعورلردیار سفت |
 | ددشوهزپ ما او ءایسقوط نالوا هدنندرکوربک | ردنشوق نوا هکندهتخاف نانفشهلکع تقف او هفتم:

 خاف ال آهک رتو ماچ ډل رع
دانان یج رتمو دروس دەت

ددكرکوا لر یسیع شور 
 تتفاوم و دردشوق یراک

 رس هظحالم رونکحود بوتب وصدیاش رواواهدنرار اکو ص ام ادور فتا نینفش یراتو فاتصنورړ غچ |

 دولوا یرصو تر نانفشوبشاوز بلاغ اوا ناب لک | سوو درد مومن بارم هشط عیال بیم وا
 لب وط یک رب وة هراف غرب وقردناویحرب همیشه هسارب هدنولو حان حنو هد هنح یون یر تو ئدنلوارک اغا ی رب
 هکر ردنرمغ اتمر وق ساو كنانوقارط رونا وردنا ثا اربا یظ عحبوهدق دقوص هلکلا رولوا نکید یک نک | هدشدو

 قلاب یل د انفو یرقءزکدو :کرکنازکدو یسهسریزکدروناجوهدر رد ضمنا دز وطاو کر دراو د یون دار
 دعاس مات شبد نابت رخ ملکی ردواتیصاخ یم لیکی او اقرب بوش هل اوایل ضیا دید
 یکیا ییقو هو قو رحشور ذرص*تسوب ندع نفدهنیدیاعارب وردرهثروم عضو هل 1 قیدصتورولوانکست

 | هم زی2 ̂ نیش ثلات تاب رد یناد درسا ت وحاک | نده جوار رولو | ل صا توادع ه دنر تد وله ېو سوب رزواهنسک

 یدناوارکذ کرد هشسانعم شش باف نوک یتش رد هنسانعم یرچو سکانو لیختهدنزو تفر تم ردم دنر
اتا هد زو هدو شکه دوغ رد هنسانعم مر وقلصصهدنزو ندکشخ ند لم

 نونلوارمعت هتفه هکرد هعوسنا م

 | هپ تان ندامت ات ناب یی نوا راو یص وصخ مسا كنور ه هدنا اره دک« خر او هنوک هعج ندننوک تس

 | کر کوبق قوا هدنزواقب اقش ردهدنزک د هحوتفم نیش لوا بانر داهم غل یادتان یکیآ کرد دنر
 || یطسلف رخ هک 3 واه ناسبتعرزدم ارصضلد رز مسا ةد زو لفاغت لف اف لقاقش زوش د هیعح هلس نعردهنسابنعم

 هکریآ ضخارلرید ناعلسر هو الف رح یراکر ت هرمشط رد ذر اعتمهلنا لداقشهدنرانسو ایضتساوانطا روش دید

هدنانو هدنزونو ای ریکیم هات یاب نولدرفشرد اروم لو اتت هدن رنج طاقساردنالوا لث مه ورزاصو کیو
 | سما 

 ]| لاهرزوا لوصا هدننزوقفش یهش,رازبددانسح الا ظفاح هد عوومرتسهدزارمش ردرغمرصنامس هکر دس ارصکرس

ضهر لد ندو رب ادد نماکینه صقر ر درس هباکح نر دوصنالوار داصهدق دز او
 | دلراتوط لوصاهنوکو هل الا زلناراب 

قرا نالوا تداح هذقاناو هدلا:ندل امغتسا ترثک هلحو غم فا ةقش رار دیاری ت قمل اج كنج زاکرت|
 || تنوشخو 

ننزو کن رس و دهدنزکءدفر و یکم نیش فای باب ردهنسانعم قل صذو
 اار وند ناهعنلا ییاقس هد رع ګرد هلال ٌهد

نوازو»+ هدنابحوا هکر دهدنعهر هم نیشلصتم هی رع فاک.ن اس یخملا نوار اکے فورعم
 ییداکو تل زکس 

 | ندتوص ثالوا رداص ندقانهدنلاح یشم هدننزو اک نشاکشدهدیرک د ةخ ودم نیش لوابات ر دلم

 هلصوح هد رع هنسانعب نادەن ینامروقشوقهدنزوالواکع هلن اخر ودوار عت ی شوط قانا دکر د هیاکع

ب هجا تباغب یقویصکر ةکرذهسسقااهنشراف یاب یو کوم د
 | هدهب هنبسک ن یورو هتسهاو هعابوزولوار ها طنا ررو

 | دد یماونابرنوزاراب تب رشردفورغم هلو تفم اک ر کش نازید هدب ف دارت ن دیارودصندزاغوب نکرویواو روند

عا یزآهاس نی جنب و یڈلآ هج اودزا لاب هن غز نبش قالو اید هوش نوری ورخ
 : قادر اونی لا هکر د

ور ک آی عب تآرکت رول اک دنن وک مالکو نب نش باكر وصول
 دل مدت ایت سو ییا از اج

 هبهلبرکش یلمادامو هناوا ةع لما اب هکر داغ لا درز مادایرکش ر ونلواقالطا هنری اغمهضت منو ت ررذانم عو نالوا

 ]| "دلت کشو هن رکشقمرپ و هرمخو ار ابب هدناکتش قازیبردندنعوفهرانرکت رب کشروشاواقالطاهربل دژ دیدو باو
 سس سس

ربعت روی رکش هرونرکش روم دهر هنو عاطقهدرن عروس د ۱
 : هی شنا قتسفو مادایورکش ردکرون فورعم نانلوا

 — سس

 و ی یکم ها المو هری هی یاز زور کت رونار
دانخرکش هدنخرکش رده اک ندنرا والجح مسن مینا اریزكی و

 1 تباوخذاش باوخ رکعت ردهنسانعم .

وخ نالواهدنسوازك و دو یرصمناوشژ دهنسانعم
 هدرکش یک اغ یرلکد باره ترک كغك لاو تا

 ۱ هدزبن

 | یدال كراك ي ەشىك ى اش زد هنسانعم مانتو منی اضدوروماوال الو تنسج هدتزو
 |: دوایچاصتراثاب یب وکو کن ےک فکر ذرت راو یمانعم شر دشازوز تر ھم ورک

و ولتطقلطم ۲ ردهب دڅه! نالد رادنوکه نون نکن دنفرطکوک
 تامغلوموظنمو دونم نود هزوس ولدوالح

|| 

ندهن هتک جا نحو یوکه فاز تبرشمهداشکو عنطشودب ج راک عادت کو
 ]| ر اة فارقشو نش هکر و

 ولو ایل یوم تم یرکر وا دران یو در داکم «نالوا ضراع درو رہن طرد هکر د ه2 ادع میدان ادرک ء رونلوا

0 
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 داش راریذ ىد دکوروبقر دیشب ناروط قرا تکاب کرد هنس اتع نادزاتو ش دکترا ار ردشلواندهملاع |

 ل دوار ل ټسر ید یی دنکو یدلوا ل الد ورو هود ههاح تد رندر جسرزدیردارب" كةر ندزمنکهدننزو داوس

 هدننزویلاک ی لاغشیدلب ارو هظددن دهعناور شور دروناح نا اواربعتل اقح هدننزو لانخ لاغش یدل اواو ارش هچسر

 کرد دن سان عم شک رو شدک هدشزوهاش ,هاغس ردلوبقهربغرارب دییزوا لاقچرولوا ید هدراتمس عز زیر دمزواعونرب

 ندار روھ دلا ند کا شاش را هدنزورخ» رغش رغشس رار غده ر اد هکر رولوارومف ید کلابوردنفر ط نروطقو اتاك اد

 هدقاناهاک دور ول لواوروُ دید هغذكرصنورافب یاکش فردرولوا داخ هدر لا نرایضکاوال ارال اج ارگ هکر دوش
 ورد ی یا اب هدلو نی = كوكو ااف یلاخ ن دملاهارهشرغشهدس رعورونلواقالطا خد -د هر ابق تدیارو هظ

 ۲اردهسات دنس رم از و ناغطراطردن ناب 5 عاساهدنب رعهدننزورکب رکش س رغد رغش ردها رلانعم ۳۹

 نيغ هغس ت رودس اش مقار بانان نفاد زر لک نا كلعش رولوا صو هد لکناینهوم ۳ زرهو ناضج اص

 ترکوردن زور ون کن و لوا یاش ناویح رک نوساوایاش خان لرکر دهن اعم عادیو جاش هلحوتفم|
  ۱میر دهدنرک ده هوه نیا تاب ردهتسانعم قرابقو قفل رصنو تنوشخ نالوا ثداحهدقاناوهدلا نلامعتنا

 رده اسان داغ 2 نانلوارک ددانشروس دونو هدر رعردق رظنالتو*قواردش هر رت اغشرد هنسانعم خش وقسم |

 دوس وتعم نیش لوا باد و دلم یغلیدب رک هدنارحژا رکردهدنجهر هه مش لصختمهاق ناس .یعدردندا|

 روس ده هدرب نهاد زانو هما لوا فه دس رعورو دلیلهدس رب نو هستم و فش فش تم

 رده )انعم كابالانمتوك ولت | زا روكا |نودو ك راو لوا هده اشمتر وص نالوا هداف ور ط یر ند نس هتک

 ن دکال دج هد زو هنارت هناهدردنددا دضا هر لا تعمر ر ضد ناو یمق زاب یدزاو نانا ہا وتدل رعد هلتدشر سکو

 ىراةن مو نوزوا فت دکرذش وی :راکدید شارفونا رب رع شوقو رولواولرد ترد ق دبو یشاب ردشوقرپ كجو

 رده تسانعم تة مو روحوا هد اغهدننزو تفر تەش رولوا ینمرقولوکو لاثیو یراص یشابو یرلد وو خرس

 e اردندآ هو ر درب هدن الد کورد هنسانعمز قاب هدنکو ناعششورواکهنسانعمراومهانو یزکو یر اوچو کو

 ید نده سوور د هو ږهاقور عم هل اوټ هد تزوولادرز ولاتضش رول اب را هنسن یم هلو هیفامت رمو سواودژ ی شاک

 لتندن ارد رارومد ی اکلدهدرن یراکدید" یرومدهحخ راد ایا ؛دننزوخساخس نوع سم هک |

 ناز تفرولوا یزمرتو ضالئامهب یراصردهویمرب هی هل اتفش اب ةادنمیات وا نزوکس کرافت رک
 لا کون را کدو ردنا ح رم هلاول اتم لز درا کد ی حر دن دنعو ولاتفش هس رولوا لصاح لة شاهن زنی ربی ولادرز

 هتف هد 217 یاناوارک ذهدنسهدام ریسراربد ید درب هس ردنعتآ ع نجس تخردهلا لوھ هکر . لتفش زارمدکر ۱

 هکر دمف دار ےک ج هاش خدا شهر روند هغدو تالا شاراص هدنلکش هطرو عدکیا نالد رک | تاماهدنزو ۱

 ردهتسانعمفا دو حالحو لذا اتش اک لنهاشفش رد اومد هل ٌلرلشکهمرصا

 فرفر فش ردرشلتحو یادروتو یقلحاعا هکر د هشسانعم راسخاسو روس دهدهنغغ وط حالحو هس ا خالو

 رکی رود هشت رار د ی هنکوکاعاو هوا یرکو رک ا ۳ ب کی !نالس هکر روس .دهنلادیاعا لواهدننزو

 لاو شش او شوکسا هل اق نوک سورو ذهب هسک قاب ادل مو نافرعیب ورنه هدننزو كنم تم رد هلا
 ردهدنسهلرنمیرفاح كن همادرت اتو دهن هودهدشنزو فک لذت رربد هده هنس شمام اف یلانرولک عو
 "لزوکهدزارمشو ف صالاةرغ ورك لا ةر هدس رع رو دهنشع هریک هدنزو لدا قش روشلوا ربعت قق هدایکرت

 ٰیرکو یزکا اهدننزو تهح تەس نش ردرهزاندارمذک اش یوراد نعد وراداغش ردهدنرک ذهروسکم نش فا بان رازید ||

 هدس رع هکر دریا یک اش هدنرو لرتم درتعس روت دەدەغ | توزص نار تایی هما

Bpناروشن کنز د قز دح هرفراضهدوراز دا ح رش هللا یردود لزق هج رک یت نانو روش .د خمار زر  

 دنا یرالادو هش هه یرب ریو نکسکو فالوطقرو یدنلوا جیم یشرداوا تاسنانلوا رببعت درب
 و رولوالئام هداوبو ترجو هخزواو هد رخه دباغ یهو هنا فالع كينو را عارد ب قاتو ی

 یدزصو قد دالیطو لب .دوقمالمر طهدنزونتشک نیش ردیدآ كنم لر رتفسضعملادنعو رارب د یم یلدرغص

 هف هل هلا ه د ن هست رد سام نفس هارو ندینشد ARS رده رلانعم قسردزرصو یعالمطو

 : نضراع نذاک اک تو رازن د هکد وسلة رب ت هکوونم داشس ET و نوتلا هکردهتساذعم شوت ها

 ۱ هدنساعو زرد دزو راک لازا N le لدرچخ کيو دهننکشم یومعلکن شود هرزژا نیرتکز ان

 ۱ زش]زدکر قوع شاعاطورارب رس قوم هاکنارودهنغ خر سرچ لرلو الوزن ناف زانو یرغوطوزود
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 زی دیوکنزک اک | رادرکوراودی عج هلکمکلس یراچ اغا بول بلا هنآ كن راجع | كن ارشودهغارییوردسپا نشود ||
 هاو متوقف : ناتو ةللاوص بو دنا عج نزا زود هنننوااتک تنوزامنشود هدشامز نمرنو

 یغاسنالع وادکر ذب ردح هادا جوک ننحهدردام یطدر اکشن سر نسشور زد هکوراز دانش

 هلْبسنوکس تسردهدنرک دهروسکم نشافات ب بان ر دزظنهد سر هدر هټچم نیش هب نسر و لواز ع هز دمو

 تار ار دهنساتعم ساشا وتو نزا ناک یکی انعمیدرولواردیط املعفن رج سنگ تک یراق
 رد هنسانعه لسغو قماتسو قمول نشر داوعفم مساند نتسشهدنزوهتفش هتسش ردهدنرک دموعه نش تلا

 هکر دو رزم زەم نیش لصتم هبه نشا ی درب نواردس رغم هڪ س "رولکهنسانعم هحر اتسدوقلغیو لیدننو

 ددعقلانددادعا هد زو شو شش ردهدنرک دهحودفم نیش لوا باب ردلعشم یباکو تغل کی ازواوهدنا کیا ۱

 رادحراخرارب ڈ فولوا شاش هنولوا لواوردهښ کن این واراد لةشاددعیلازادناش زا دنا شش زدیفدا سعهتسةدرس رعردعسا

 رد دز كا انو وتوانانلوا اربسعت هل وطال اح هکردن نوا فو رعمیدونر و دهدههاش وا فووادرنور ددو ار عمه

 هنلارب نسهنادجوارهبو ابر ناولاددع قلا کردو غصبا وا فویواپوطرومشم نیک دهدهن هنسک لواو

 | نوارولوا هدنلا یسکب او هداوهیدرد لصتموزمروشود هرب یتسهنادرپوراتوطهن بولآهیاوه هغ دزا یرب یرب نولآ
 ناتسپ شش ردرخودر اطعوم رهزوخ مو یرتشمو لحز هکردهتسبک | اوکو ا شش س روس د ید دنا تل هصکت رد
 عواربهدننزودخضنرس هک رش ر دما نشد ص ونمخش هن هفلاطننزورونلوالطا کیو کی جا هلیسراف یارک

 هلکع ددن ءاطالانیم ردعارتخا یشاضردندنعو ر وے سکر روډ هدشزوهنشد رب دد هنشکردددنکر توراد

 هعصاهر اکی سو دونالاةمرک هد عوورا دای سدر اف کر ذس ار لا هدنزونادنزرف نا ی و

 ¥ هس هب یللت یا یی دهرونط یال ىلا اتش رولیراص هنا اہ نالا هدنفارظا یکی شمرصر دن دصر د ابن یرلکد ید

 رممعت هر ول لرد هکر دنیما سانور هرن شد هرب شس ردە رلانعم یقماس وارا لةش یلاو ابات ندر اتش روسد

 روس د هرداح هبقشلکید نددحرابیلا هدنزوناولا ناش ود هنسانعموناب شش نولاخ شش : نوداخ شش ردکو کن انلوا

 کوس د هراز وج لواهدنزو څر طس خخ شش رد A تو تو من [تهضشرارب دهد هدرب | سو

 ندهتستاهحونداند انفرد ششو كتر د شش رارات وار اخنوردلوط هلا نوشر و ټو بو دل اش ول نيرا ارامح

 یوستقلاو ردە اكن دانند هدر زو یرفعح ورد ی هدهدنعفومیزابسم شو تلاخورولوا هک

 وا هزددتلح .نیضرالاوتاوعسلا واخ ترضخ هکر دن وکی لا لو هلذاک ته نوکر ورشش روش د هر هناحنالوا

 نداد اراعا تن تاپ یزو مد نزور شش یدروس عادناوقلخ هدهرول مه مارا هلسمکح أت هجو یلاعهناخراک

 یلور دیراذغنمربدو لبقونوربوزغآو قوق ک او لو یکی هک هنر امتعادفنمیلا نالواهدن دنرووا باک دندناویحورد ها

 رایعلا ماتو صلاح هدننزو یرفعح یرسشش ردرغودر اطعو هرهزو ع مو یرتشمو لحزرولو اب اکی خد ند کوک
 حس برض ششردرادع ن داو صو غاصودر و لا یاری رو ادرس نادت وراپ سود ,دهنوتلا

 درت هبرض ششو درک اهدای برض فذحر دی سنج هوم عی ورکو لسعر مو نوتلا صلاورهوج العا بو

 رد عالق اقش هک ی اه نام لقاف ششرد هنس انعم نولاخ شش سور ع شش رارید ید ب رض ششر دوا درب هد توبوا

 قالطا هدههنسن نالواهدفلت صرعمو رد هباک ن دننوبواراغ خو شن و ششر دن دن ابوهم رار د كلف خرس راک ر ترد ذو رغم

 هدور هنسک ۱ لواو ردنالماک ناکمازآآ او ناژاب براخنانز خیوششروت.د وسد ههلیحو رکمژهرابود ی ران دپ و ششروئلوا

 موص هدنآ کردن وکی لا نانلوار بعت لاو د تس هلا هیصصختاه هسش هلو هدقلتهضرعیکلمام هکرونلوا قالطا
 ردهدنرک د هموجصم نش فات ا ردات عم لوا یدو هدننزو نا دنزرف فهل اتت یاب ناد یخ دد

 شدرولواهباکند هم قفراصو شو کو و لو سوراربد نکیوا هکر ردهدشازامیسهزلی رکج کردرکح قا شش جم

 ناشوگولوملوس سم روند هنواش لوا هدشزو ناتج رک ناتسد شش اتو ردد اک ن دهن لک قد ات
 و EES E هج + نش لصتم هر هل مهم نع نا ىك: نوآرولوا هب اكن براق هوقو هلۆایةراضصو

 مشجافاطو دحل روس دهنعانشتموالز رک نمد سر عش rer وتفمنیس لوابا زدم ید اکو

 هل مس تعدص راز اب هقح هدوفسوآ :دوعمو هدسنزوهدکش هدعس ردهدنر کد هموجم نیش فا بات ررب دید

 کرد هد نمر هم ناش لصتم هن جم نیغ ناس یتچواتوا ردکلکیاخ یمهدامردهنسانعم تعل یراکدروتسوک

 حاغآردغادنو لادهکردهتسانعم خاشیلطم خش 2 ردهدنرک د هحوتفم نیشلوا بایرن یغل جوانواهدیابکیا

 مالعارل رجاهدب بودی حنققآ 2 روس دف او ولز زوکوا ف ذو لواون روساوا یز و ناور و نو سلوا یادول

 ا
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 | هنن هنو : هدنزوغابرد :غادرش راربد ماچ ەر هر درابد غبر غ ماچ و د هنجاغانارطق هد نرو نن زیر شا

 رزرو بیهمو ی ناب هوییردلاصو لان مخو درت هدنزوهز دره هورشرو دهناونا هصق یسهلوقم ن اونو ال او

 1 هتل هررش کانو ي اان ءالضعا| دن ومو ر دضو صح هنالمقو هر الرا یت غا ندعایسفصوو زدهنسانعم

 کروند هب هت نانلوا وا نمزهدنکد اوت هد زو فلک ف رش را ااو "نالسراردملاغ هنالسراردر وناجرب

 كنافرشو تنلافرش هدو لان : اخر ش ردذنسانعم تداسنو مج هی نو روشلوا ري عت یس هتخق یارونوا

 هفرش هفرش رونلواربعت یواطقاا کرو وس .دهتوص نالوارداصندقاباهدنلاس یشم ةصاخو توص هتسهآ لطم تفرش كنفرشو

 اخ مد را د کیک نانا ب عت یسادروف اا ارشهدنزوكلف لرش ردهنسانعم لافرشهلارنوکس

 رراتوطروناج بودی غازودر دیس ار یلکلب دا واهکرد هنسانعم هنشغلد هدس رعورولوا ثداحندنطالتخ هلارفص

 ۱ هدسزو مر مرش روس دو هروا و هج راب یر دادن بوبق ار او هودا بار نوکسورو د هد هلوب كل شروولواو

 لپح واو رد ون ان عمر درو وغآ هدر رو للب UI رم BARES تلاو اوردهتسانعمتربعون :وماب وابح

 نابهدنسهدامهر هزونرون.دفطقهدسرعردمح او ۹1 کردهرهزرخ مساورارید خد لظنحرون دەدەتىز ولزا

 ر دیدآ ناولپزب لصالا مرا هد مور تغلور درو شم هلکع د یز مۀ رد دوز سو برط عوارب هدنزوهویمهو هورشیدشاوا

 دنزهدننزو اه سم با ةاذشمیاب اس متر دیدآ سو نک تله یر دارپ ناورشونو ردناورشهعلق مانهدننزو نیورب نیورش
 نکتوررب و یکی هی هرصوصو قمالمطوص هدنزوندسرندب شی ردهنسانعمهاشداهدزتغلدن زابو

 مع ءار هدنزورن رشردهدنزک د هروښکم نش فات باب ردهنسانعم نداشکوقجآ هدنتفلدنزانو دنزهدنزو
 روم دف لاستیک هلی 2د زوار نا ارش ردندنسامسا

 رورعزرلد رخمر ونلواربعت اه کرو وند هنکزا غاط "هل ادمفواز از نزوکلیو لربك دنر شرو د جاگ هدس رع

 یشواطقالهکرون .دذنسسقانا ةصاخو شب هتسه اوشاوقلطم هدنزوكابرت اه تراوس دیربلا جات هدس رعو

 هغح -رهقنانلوارببعت لح هل اررسک لرش زدهنسانعملافرش هعرشو تنفرشو تنافرشو تدلافرش زونلوارب عت

 زوکردتالز رب دو قاتل قارش یداهتییافهم ررر دیر دخ هدم رغراقبج هدراموصمنکر و د

 اا ارو هدرانلوا بلاع تد . وطرهدنجا نمرولوایک شراضردار آ هدنعادف نژدنارومط هدنعا.ق

 نارع نارش نارش رارروشپهدنورفدکردب اک ناز اوین جوکو اک هوا هدسروچ ارض جا ارش ود هدنزک د د هم وتم نیش

 نالیسندنج اعا ماج هکرد هتبا ھنر هدننزو نوک لکه لیبر اف ياپ نود نویرش ردهنسانعمموقرهنارش اف

 ی“ هر کو رابو حرب نو سلوا یسهرکنک ماطردهنسانعمهر کک یاطمردس ر ةمو یل رع مز نردد وطرا وطرهاسنددا

 یا قصالتمو بق اعتم هن رب یرب یرلازسا نعي هلضاف فی هنسفرب هد زو نیر هل هل مه م یار ندي رش نونساوا
 کز دهد نسر هط و هنم نیش لصتمهب ن وله میش ن اہ ید وار ونلوا بیعت کود لراشلراشهدسکرت ردهنسانغم لکودو

 یار دابو نیت آ لابو یسنوکس ببسش ردهدب گر یا یوتفم نیش لوا باب رد)جسمیب اکو تخلیدب هاب جوا

 A ( یدراویساتفم نوا م درو تلد سس تشر دہلباقمروضح۔ کرد هنسانم نکا ؛تیغوزد هاتف

 رانا ارصت هکر ز هکر دهن سانعمرابز ؟ یددردر ءمراّصعدر دا لسفر رزه شم طلع ناداصرو د  یَتسهدس ر عر دیا أ

 هدس زر رعررندرتشل هماعدکر د هنسانعمد اصفرتشت ۳ ررانآ اس انوا ب هل رالدر دیراف اشوقببا صوصحرب

 يراکدرک هن راق هرپ شان رازادناربت رد هننسانعم زکهز ه روند م امیاهدس رعهکق مرب شاب ۽ رو دعضنم

 هو نالوا نم مالم هک هليا قوا ندقدرب شابهدکدلزک قواو هغمرب شا هسبالهور کی هم دکوسکو

 مزودلرا ری زهر ات کرده چ انهما نو نارضمنردرومد یر یوا هکر و .دهنسهتلواقلاب 1 زاد دد تسش

 ۳ - تک یتا یازو نم اردهنسانعم هقاح ٩ نوبسلوا جرو مشږرباو لیفابو نو سلوا شرک وشب دهناتزاس | ]

 نوک سل نس لوح هکر نسشرد هباک ندنارا دن اکو نازادنارت هل دنر اف فاک اک تنشر د هنسانعم نانژ ها شن
 ردلماش هسیاراو هن یلاشما كن یقیق>نکلردم اقوا یرومشمهحرکر د یه ام شوکه کر د هنسانعم ید ص نو

 هنسایعم هبمانویک اروقر ةو لولبلنام اونا ارغلا فخو بی طلا افظاو مشو هب دیرتنماو هب دمو تل ؤ5 نابن نهو هراس

 رکو ی کت اہنوراحشاو ناوی aS هستن وا یی رت نو

 زدن رلکدب دد یکی د هود 9 کید نالوا لزا نقر ه7 رزوا هکر دسار تر اخ ورو: و دهد هتشماو

 وزامنالزاةدن سلا اوجیدوج لبح عفاو هد ن سفر هنر هرزحندنلحاد ترعلاةریزح هروکهنلقن لراضعدو

 ۱ هدنلاصفز ارارروکراتعفنم طعن دن" قل فرط لوا بوشود نیبکرت هدنراماک نھ د اضحو فص رلدناعا
 م
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 ۱ هک دیفدا رمو هدننزوندنالخ ندیلاعت ردردصم مساندندیلاضتهدنزو لاجم لاع لاڪ روا درا د“ هد هرداشذو

 دہن نا زداشتسملعف ندندس اه هدنزو دنارمم دن دیار دیاصت ردهّسررلاذعم كعرو دو قمضانو )هری و قمالمرط

 زده رلانعمیمروابو قمح اسو كلهربو یمالمرطهدشزو ند ازس ند اش ردیضاملم:ندندس اش |

 یاریط عقاو هدنرلةورو طغاط هددنزو راتفر لا لمهمنس راست ردعراضم لعف ندندضنهدنزودکل دش

 شک ردهنسانعم ی !ورودو قلح اعا زولوا فج د ندرادخاشوهیلوا ی الص ەتعارز هکر وج دهر رولر

 قرافو ؛لر روک رکو نوسلوا «ماح لرکر دهنسانعم باوا نکس با قلط هور در دصم منسا ند ند شهدت زو شر

 دشت ردرغص غ صرب زاوآ شوخ هلبااخ خو نیش مضهداوقرب ردبدآشوفرو هود رو رد دخل هد هلا هل ههم نیت نونلوا

 هدننزو ن دوو ن دش ود قیضام لعذ ندندبشه هد رود دمت زدع اضم لمة ند نديم

 ها خم “دل | وعهم م“ ءان ندید تش رد ةتساتعم لسو د دولت و قنات هررژ اروو قعاعوبكج ر روس قابا

 تا هل راهن شودو ردهنس انعمهر دودا رفو رتفص هد رول ةع لصدردهنم انعم ارکتو واطهدزو هس الح

 ردح قو ن نکیدهغانالواهدراقلدوا نعد ندیم اتمم هاک سه دننزو یلقع یاحش ر لڪ زدهنسانعم كع .دبورابوق

 نش رده را انعم" قوا هد نم زو قلوصو مرو قلص رص ەد رو ند مهد ند٫لڪش زعلوا یالطا هشنکمد لک

 هلا هک نيش راشنعت راشنعش ردها رلانعم هلئرودو لاس و هعرودودمحم اسو. هرو هغالم رط هلن رط هد نر زو نج

 هدشرو دوسح دود شعد رد شوق فرام راضعد روم د هشود 5 یراکد دقات هرد هر ندنزاش وش وص زور اعم

 ردهنسانعمقمرب سم بز نجوم ی مو دهدنزو ندوم ندوحتردیض ام ند ندو

 لنمریوقلصمص نکر ا اوصتآ یربرازیهانعمج وا هدشزولو.ق :لوصم رداوععم مسا ندندوڪش هدو: هدوڪش

 FORESTER قلوصتلات رد هنس انعم قمروا هحصو قمر ءاحوقمرةدح یروزدهنسانعم

RS?ردردصم ندمودس ل وش ند لوڪ را ضام لعفندند هلو حس دیلوص ردر دصم م هم ندندمآ  

 ردنس هجرت كنظفل ترضحوز د ی ام لعذ ند ند. ەدننزؤد سر ده ر دلوعفم مساند ند ياو هدملوصت

 ردلوعفم مسا ند ن دش هدیکتردهنن انعمقاقیب بوشودو قع اهو ی غ امقو لج روس ق انآ ه دزو ند ر ندرت

 لحد لیعت یدالوارک ذ هکر ردهنسانعم شک شرع ۰ هرس یزنلوارک د د هنس انعم زاهد زو هر د هر

 یلوصو قمرغاجو قمر جنگ اش کر ما اوصرکر اتو تآ ندملیحشردر دصم سا ند ند لیک هدلتزو

 و هروسکم نشا بانوی لما ندندیلیعش هدرلصث رده راذعم لوا هدیهریو

 ردهدب رک د د هم وجصم نستلات ناب ردهنسانعم ندا يلوم و يه ندنلوصت ردردصم مسا ندندمآ وش

 ۳ وح رل هک کر دةنسانعم باپ ش رت دا نرو هبال ناخش ردهنسانعم س ددو کلو سابو E وب وش

 زولواهحوتم هلغسارلغلوا حلق رذراخ ی ةرتش یقیةردملعش لیطتسم رر دیاری بعت هما دلی کوب قلا تا

 لصتمه هلمعملادناس یزکس زواک هنسانعمسطنو رونلواریبعت نامگفردالرت یوا ی :طنهدننزو مت مح مه

 قیسومالاهش دش دشنجماتتر حد هخوتفم نیش لوا باب زدلچشم یغل یدیەدنانیکدا هکر د هد نمر هججم نیش

 تتکرپهد رعو رد رابع ندکتكيادنلبو تسرد هخلوت خئزود یزاسو بورمکهنلوا ی همغن ردن دنح الطصا

 حرف شوق هدنرو ساتل سکدش ردو زلاذعم تاوصو هلجو زان عافتراو یاد یودو كاتا ےکحو لو

 نیشفا بان رارید ها ص مکلای طلع هب واچ“ مالعهّماغ زد مطعسوف نالوا رهاظهداوه بطر ی

 بانک, کن کارد هنسانعم یدلوا ځدلوادک دور دزفدا راصهد ر ءرکر دهنسانعم ی دلوا دش دشردهدنرک ذهن و عضم

 را + ازاکراکدش ر واکس رلانعم یدشواصو یدکو یدک یظهلدسورد نمط تم ین 3دومهدمنا و لوح هدرکاوا اردفدایم

 هد هدشرون هیات شاکی هجم لا دورلر د ین درايش رد هتسانعم كايا سطر ك روس ن الرت نزا نک اهدنزو

 ندیرادش ردردصم :مشآندند رابدش رابدش رایدش ردهنسک ندا تو دق ینهغلان عداقو هکر د خرو مو سیو هعقو

 ۱ رووا رووا هد اب واک ر دهد دج هڅه نش س لص تم هب هل هبهمیارناس یگزوّط ردهنسانعم ادا سطاولءروسالرت

 ناک فبطاو زانو هجا نتج ره دزو برح راو د هح وهف نش لوا باب رد)عم یب اکو تغلیلا

 هل وش ضرار اراص هت راش ابورلر واش وه رالنر ولسا هلان دنالدو هفرص یسضعیوردف ةراعتمهدنزاندز موم رد زب

 | ةشيشحو ضرالافوصهدم ر ء دکر رددسان وسار دورددو رو مه درب رو تعز د رش ثر د هنسادعم ك مجاهدن رع ازرع

 رلاو یبربتردیاکدرانآ غ تر تاتو راد ییدماو نانو یکستدا هد. شو تاکلا

ود ەذەبەب راجا اچ 2او ردوو روم قا جیب رشرر دیاقاه شی ناو نن دن آ ا اتکا نداد رغم
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 < تدع

 یاعتههناعر سک !یرافاریب و دراور حش ع ورب هدن ازولوا هدنفارطا قلن اهروا ماتعرب هدب هز برغمرولواهدنس هح
 هش رللا ن یکه دنرد عابس ردقو فاك دا نما هنن" ندرل هغر ق لوا نکار دیادصقو مرغ اخ هکمر :وشودرلخلوا

 ۱ هلمالوات عض لتشرد هتسانه مك اس طنو لکوس یز ن ولا نیک اةدننزوراشرپ راکشسرار دیاهراهران ی دا ن تریاک

 لضمه رع اش یکم ر واکههتسانعم تد ذاو ر وول ور دنط اظفو تاع لعم وا انکرد ها ۳2

 یالوا ةد زو چ ج جن زده و هنح وهم نشلوابات ردلتد غل شا نواهدناب یی هکر دهدنجسر هب چ ن نیش

 هد .وعوروتلواربعتروب هکر تەم اعظم یسهوق» تانونس بوش ردا چک نان هدر ۵کرو دهن بلصو

 جاا هدننخل دنزابو دز "هدنزواراضت ار ابعت ب ندهتسانحم قّعر بورا نم ا ؟و قمی اب شال چچ دند شت

 هدشزو ندناشح ندناکت ردیزوقق اا دوراش اکر ون :SE a tc شدت نو مال ماصت ردهنسانعمر هو ۱

 دنا زد هم رل اعم 9 ۴ قوعوض) كموشسواو قدردل 1 قوع وصو قمردنقوط هفوعوص ي ۹

 رول اق و وغ وضو رونف و ط هقوغ و صر دعراضدلعف ندندمناصهدننزو دنا ربط دنا ردلوعم» سا دادیدشاطب

 قمر شا هکر دعا ت سا هاربا قرش رد هتسانعم ماصشهدنن :رودع رڪ ERT روشواورالفوغ وضو

 كن اتنانلواربعتدنوارز سر رکروواه زاجحب بک دداا نالن نهادن ان یراکد یدیساغادنآو

 ناجاس رخ حس رار د ید قارت یخو کل هود ن رموک دیک تر دفورغم هلا لد زط دنوارزءایطالا مر دیغوف لب ولط

 مالتساادمغلةي راک رد مصلاح وری هدسادزرو ردننرقلاوذهرصش دلوقر برطقلا جارسور دیه ترطقلا حارس

 یرعریرش 1 عدلا دنعورزلوا یرا هعذغ هدناکش لکی نعرقرتدهدرلوصرذت ارب هة شد ضعیلادنعوردت اہنیراک دید

 ناجلس ةرضشرک ر اد دیدراضهدورولوا لت از تااح لوا هد دور قور الرا بو ياشا یک شن 1 یقوهحک نکناهزاتردعاس
 ن :رشلاوذ 13 رک و ناییلس مر ەد ەر اس نادرة دوعا هللاو یدیدردت تەش هاوزراضسنززدیکوک تستر

 ندن و هیبش هن رز یک سو فاز ار داماش هل شو سوضاوا برطقلا جار سور درمسغم هلا صلا حوربب ید یسیکی ا
 ردنا رد جوار نا نکا ننهدس رغم تغلدلیقو ردن و اکدید لسثس هدرل هععامالاح هکر دکحربرثک اور غضا
 رز د قوا شم وک و کنارالراد ی زا ۳ رم و ط هب وصردن امنرب یلقروهد شاعقاو ثامن نایلرابدنز رول :زول وصو

 رارید یا انا سصراکر تر هاو شوش هد او هدنلکش قمر شاردفورعم تام کر دنا نحو ین کک م ةر ڪش

 رول شوقو قرون تیا هدمکر تار دید بلکنلا قیلعردیجاسدقلا قیلع یمومهرص ردعذان نتاع ناف رب
 ةدسواو هثشهویمزار دحایسلادروهنکعت هدر رعرولوا هز یر نورردندنعو نازک رو لواربمعت ی اکنابیو

 رحم یزلوا هداف هداروب ناز طضا نالیکح هد تس هدام لکه سن هدورقول ن ؟ ردلمعتسمهدج اضدافروس ۹-4

 هرو سکس نت باب رد هثسانعم زیلعت هد رو نج کات مه ودهتساتخم دیدشدربو تهسیامرسهدننزوزیلهد

 جم نش لصتم هرمز مهم یاحناس یا هتسانعم جیپ هرمهقوعوصولت دشهدمزو مائل ماصش ردهدنرک د

 رامب ردیدآ شوت فاس ی راک دیدقواطهراق «دشنزوروفغف رورتع ردلجتف یغل نوا هدح و تم باری هکر )هدننچمر

 هز ولر تغلو زاد دسا رست هلن لک ناسا س دودو یرناییعد دبا یر د نمک اضعبو لا شوق یراک دید لاشزو

 فرط لسو هبلع هللا ىلض اعا ۳ بوم ور راپ رب نصب رع

 راضح مراهح هه هل ا تعا یراتداعس تیل ودر د هنواجم هعیرا یش کارکن اشا مظعنآرقردتراشاهن رافرشا

 هلندا یرلق داوآ هدهعنار ءایم ردنراسا هس راه رشفرط ملا بتوانم یسعترضحوردرا د اترهم

 ردتراشا هن زابلاع بنا تالا لضفا هلع تادوحور خم »تان اک رو یی دانست اتو زا
 رولوا قالطاهرادس مر قشاعورون د هدهنسهلوقم هدراوخو زسرخو سسعو یایوص بشهنضش

 فضحت ردنراشا هن نافرشاف ورطة خلا لکا هيلع تما عفش بانج تماییا و2 نور مو یش هه
 هطوقنم نش لصتمهر ەچ یاخ نام ی کذب زدتراسا هنفرط هه>و هللا مر ڪک بلاط ییا یلعننمولارمما

 هوکو خاط ۱ راد سن ترد 2م هم ر دادن هوم لوا اوت یغلچ وا قرهدناب چ دارد هدر

 هدنلکس یدانف شوق : هک یروس ناقحندنفرطرب كاطع هوک ءى ؟رونب د لانج هد رعردهنسانعم

 تلصور و نالواهدن راکت اوة دب رەت عاط ةصاخو هنسن نتمو نکو كب قل طم مرو روس د للا فلاهدس ر ءهروښز روک

 ردر دصم ملارد دنب اضثفدنزوافساصترد هن زا اتعمزون ولو عا دیر دمشق اش ع هر ماد نواب ها کر رت

 او دممظعاور- كنو اص رارد یشاط هیلق کر دهنسانعمالقهدنزور اه ر اشر دلغ اف غلام ند ند اط ناد اش ا

 | ودراو ینداکل خدم هدب اناک 1ضوضخر دراو ید هس نصا وخ یلیخرولوا لصاح هل قارنا یرضخ اناغشا لیضفا
 “ةه و و

 ك ست ۳13005 2و ن یک کز دم تا ۳ را اد رک هر ی ۱ تا 7 ات و تم

 ۳ ۹۸ او
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FO E ER وازو واهدنابج وا کرد هدنعمر هک م نيش لصتمه انتم یا ناس درد ردهنسانعم لغو تب 
 اما لات كلاس رد هنسامعم ترضحو ردیففملتش ا هج وتعم نيس لوا باب  fبروس تن رز

 9اققهتسانعمن جد هدیدنهو قمریقو لمس هد رع ردهنسادعمهسو کور کلمات نوک رقیب رتسردز لفن اقبح 25

 رتب نالوا حورمشمهدنسهراکح هنمدو هل ړاکه دننزو هب نم هات ریما غرا کروا شوق دنس زا
 کی فاک هنمدو لاکن انلوارک د یدل وا اله بو دیا كنج هلا نالسرا نونا دلا شم وزتورکم كلاقح مان هنمدر دیدآ
 هل یربهدنن نرو خر ون جرش ؛جرتشردیسهجرت كن "باک نالوا لوادتم هل مهسا همانب :ولامهالاح رد اسم لمجما یه راوا

 شواجهش لواه درک ردفورعمیمرتشش "اررروشب ماعطو رار اب كعاندن 1 هکرون ددردلعع و حیافرب طاع

 عام لغواهدلوقرپ و یدنهرهاد مکس ردبعل فورعم هکردهنینانعمخخ رطس هلیسراف فاک كنرتشراریدیشآ
 كناردی رسم تمکحرشم ااا ںونلؤا عادنا هدندهغعناورشونرو نمی عل هکر ار دیا لقت یدابا

 لیوط کر دةلواط نالوافراعتمالاحیس زب ردهنوکی دیردن ویزا فوزهم درنو ېدلب | ثادحا ننودوا درن هدنلداق

 رهاد.ارهاظ راردیآ تسنووزع هن هنسک مان هصص یرول رم تعل دلع ضعدردمس رعم كراش خر طشورد فرع

 دیکر هکر دهاک مدرع مسا نر ټشو ر دتر اشا هند هقرق درا خا چر طسوریج درن هدن دنع هفوصتمر د ږلغوا موق رم

 یالرت نوجا نیک هکردذتسانعم رادشهدنزوراکفا راک تش فرح صلاح ورب زدن امنیراکدیدمالسلا درع

 نعش ردهصح - یراکدریو هرانلوا سلاح ابرضاحه هرکصندکدنودوارزابراقهدننزو لغد لت لتش ر ړته وو لکوس
 هد رو نج ناشروس ددعفم هدس : نوید هنشانهمم هاکتسسن یر یارووا هدننغل دنزابو دنز هم سکو نوکس

 ندهکاور دهنسانعم بنعو مز زر الو اومءاه هتش هتس ر وس دوس مەد ہن رع ردهنسانعفهدلب ورهشهدنسعل زابودنز ر

 یس هکروند هنس یس ماعط هاا دمو اترمسک یش روئلوا رعبعت طاس فرح تاس رو رد هنس هش ماعط شما

 [اتشردهدنرکد هر روشکمنس فات باب ردهنسانعم نو كلوک, هدننغلدنزابو دنزهدنزواتسما است انس رار د خد

 هاما ویک ن زارنا یبارفص بونا ۱ اوه ندح ابصیع ردها راها اتام د زوار

 تروعیلدوسهدننزوغارس عاتش "اتش ردهنسانعممیامو حیا هکرذندراهانقاقتشا ردهسانعم یل آ | هوهدو یلارفص

 لوڪ ناو سا هلسر اف فاکو نو نوکسومالحف لنلاتشروس د هنا اه جو در ةلطمورد هنسانعم

PEN هدعضوم یسدلواقالم مدقهلا یاس رونو اربع یس آ هکیککقویطردهنسابنعم 

 یولع هبات نو کسو | حد دا سا تحاسلمزو هدوصهدننزوهاکن هاتش هاتس روند تعکهد رع

  AOR ER AER OAS Eردهنساتعم راکتش حورشم هده وتم راکت ر ات یک

 هدس رعرد عج لاس هکر دهنساتعماهلاس هدننعلدزاودنزهدنزونالف ناتسردهدنرک دهم وتد نیش ثااث بان

  ۱یرلکدید یاطهود یابرتتردهنسانعم لجیهود بت مض رت رونلواربعت لار لب هصن هدیکشودیفدا يح نیس

 ماقساودقح هدننوزد کرد هتسانعمرو نیکو لد د لدرت لدرتشر ذیدآ تلکس یرلکدید ی ت کت هود راخرتش ردیدآ تان

 حاز نادندرتشر ونلوا قالطا هدیب هنسک نادحو یفرومژرولواریعت وانسکهودو نطنتوواخم زد هک نوط

 زاعرعش ردما دتعم كنعاونا هدتعریطیدنلوا هیجست هلح-اوب نوصغیرلوا همسهنسند هو دردن رصم جاز ندنعاوا

 هکردشکست ةو درو ې تاو دیکر اقا تاجو ناعردلاب قهبردنادکنا حب کرد هنسانعمزاع ها

 کو ضا ۳ . دا هتسک هرم لواو رد هنسانعم هغلاطو جومهلارخ كرتش رول اب قحاحو یر ندا و

 هدیکرتو هفارز هدس ر عر دز واج بد رغرب كليو اکرم توش ردیلعف یرلال قسوج ار ا رک هتروص نوبقوودنوچم

 هزوکوا ییدرطویرو ولو یس کوکو ی ک نغصهداوتربو هتسانهود یاب رریدهانروسو هبادروظول ةد رګ

 هنغرب وةوهآ ینریوتورظنم شوخو كنب كنب یکنالبق یسیزدرولوا جوكر هجا نذن ایزو ون کله يدش
 ردناومح لکشلا تیگرب هصالخ ز الوا امت دزرولوا نوزوا ندنرلفابآیرللاو لثام هر راشدد كشایرل-ددو

 هدننن الو هیون ابرنک ارددلوتم ندنعاجانال.قل ا دلو نالوا لصاح ندنعانسا یشبح قان لایک نځص دکر اردو

 راک جرطسرار دیا تن هفارز ران رع یدنلواقالطاكنلبو اکر تش هن هعطقرب ندنرل هعطق رک چ رطنوردیار وه
 هابزرتزو لیف لج هفارز هعیلط ر ذرات ود یرلناوادنازندرتغصرونان, وا ها هعطق یشکدازووا ردشلوارمتحدوپشم

 یلکو لونا هب کر تش ردهدابز ندنو یر هعطو را یندیورن رولوا ن اد ید رر هدیببدریک ارب ره

 ندنلعماعقنع فتنو عامل االول ةق ال صخرا امد رع عردن دل شما هب رکرتش عضو رده کن دک ءدزم دنوغدواو لئوخیوا
 ۳م یازوبکرب رگرن ترددت رد ساخرب رومرتش رود د هماغه رع ر دیش وق هود ع عرش ردذوخأم

ECR, 
 : 4 حس
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 طاس یقفرحتا- هدیکر ت ر دیس همش بارشو هلو ماعط شلاق ندهخگ دا رع هکر د هنسن صتخو نو بزم ه هصک |[
 رولوارسعت هنحر هک حص نالوا لصاح ندنح اعاماحیعد ردهنساتعمرت ونص غول رب دهدهنشوق هسار ورود د

 هدرح یعاربب ردنامترب ندنعو نکادس هکر ذرعما هنادوهامهدنزو تاب باش ردهدنز دهروسکم ناش فا باب

 رریدلوللا ندهد رع رولوا قرفتمندنرب یر و یسهیا در واهدنفوحوردف قدنف كلحومس هر در اک ول

 لایستنایطالتسلابسح یلدا ارددوهفمهنادوهاما.لاحرر د دند هک تی هاو

 قواهردو رو دهساراومضو زلهدهلاةاذثم یاتوابنوکس توش توش رار دیارنعت نمم نکلداک | هد کنتور ار نی

 ۱ 5 رش ردتغلەدەلااب یک دوش درا ترا یہحاح پا زو دیتا ا اک

 نک اسکات مرش ردمولعم رادةم e هدر رعو هنعالا دلع رد ع نشو دای د رمش مانهدننزوربح

 وند اتو طن واع وار را هی غض واب ردن اننانلوارممعت یکلدسحاعاهلحو تف یارو

 فثکو لیقدو ءا ءاقالابرکو غ ن کردو نن نوکدواب رس کت سوش ردو یراکدید یزاجت تدرش لراد رصم

 ر رک کد ا كح رکا العا کر واش قشر آلن اسیام كبش لمس ردتغل دلا هبخمنیش لد نسردهنسانعم

 رنک جات روپشرت 1 هددتخا یورهدشنزو طارم ماش زد هنر هج ووتم نشتلاب تات راربد یتدهسب ردا

 نابوو یجقنادلا نابوحت بی رف نابش ردهنسانعم یارونایوح نابش ردندم نکمهدنحرب یدعبلمظعا|
 نمهقلاف در هکرانو هرزوا عضورب هنتمزردُدوق تعالتمو « بد رعرب هوس هعقنل ردرد شوق یراک دید ندا ذل [ 1

 ها هوس ول هص الخ رانو ځد هزر نوقلاق ندارواهنالاشیم هدهناراو یر ی مات هنیق ىى هاو

 دنسوفهسارب هد ودرب ردنادابرب ساي هنوداش ییقش عن ),لصو رز کم هب وب ب عال مرر ذب ادم مطقهنوررکهل

 ردىساقمنایوج هاکنابش رد هنسانعمتب رفنابش دو رفنایشوو رفناشو لس رفنانش روش دترفنابس]

 ردرمپک نا مسا هلح وتفم فاع ا هقوبش ردتراشاهنفرط مالسلاهملع واتس ىلع یسومترضح نع ایداونابش
 هنفرو روح قروو ف وی $ شمافو رب دّسهو لد دامهضاسیرالادو همدشم هر رد لدهدناتسدنههنسهومم

 یچوا ر دیربغصدا ص هسفلژ رک یار د یرو سرب هر یخصو یرو سه جاغاورو نه هنعونرمیکه د کر دپ اشنم
 ردەدنر د هحوتفمیش لوا بابر دلتشم غل ترد یر کد ه دا حوا هکر ده د نمر هېڅ نیش لص تم هب یسراف یابناس

 رونلو | لامعتسا هدهنسانعم تجار دا ازاشویا اردو جین او یجقلا عر هنسانعم هد تک خو هد نهج تش بش

 ۳۳ دف وطهر رب لات قوا نالمت 1 ۱ ا باشاتش زون د تعرسو لگ ەد رعرد هنسانعمدوزوزیتو

 شدش رو د نسخ هدم درب رعرد هنسانعم بوشو لزوکه دنا رس نا هددشم یاب خف رهن دیس هاکح توصنالو ۰

 ۱ وک تشسس ردها پاشا مش هلىسراق یاب پاش باشاس یدلوا فقول هلغاو المص یروهشم

 ۱ كمر ولاد هدننزوندیدرک ندا ندعلش 2 ردهتسانعمخاشو لادو ر لک هنناتجمننکبق < فو برطضمو لر ههوردهتسانعم
 هدنرو ربیکر بش ردهنسانعم فالو ناعروو یاوثا تلههک هدننزو شودرب س بوس شوش ردهنسانعمقلوا هئاولدو

 ۱ لوھ یاب لس ردیفدآیم یسح هدمس رعدکر دی رفصمرپش هدرا رس هلا هدد شم یابور دندآ څاطری د نلد هد اغ

 هروسکم نش فا بان رود لا قو هدس رع هک یسهحات كن هود نعد ردهنسانعم رتش هجا هدشنزو لیس |
 هلاننوکس هش هشدس ردرومسم لعد هل ایم ش یمن ون .همروآ لیتو +وتهدننزو كاتشخ نیت ردیف

 کردید هتسهحابهودو رد هنسانعم هحردو متروی بابت وک مت لبش روس د هکحونانلوا ربدعتهوو کبح
 ردهتساعم هحصو قمرة ہو رلد دنا ح رشهلام ط نود شو راضعد ردوضع نالوا تب رقهنیمر نینغانا

 هدنزو ند حد A ردتخلهد هلم ال نشو ردهنسانعمموقهلیش تابش تلش ر :ولک هبنسانعم ریفصو یلصبصو

 روذلو اري عت یا اانا یک رقبح ادص ع ودرب هلک مرو ذوا بوب ن ناز هس ار نکررو چا شوا فوق ود

 بساو هم دص هدننزو نتخورف هللو وحواو نتخویش رولک هن انعم رص عو مقصو قاوا لقعلا لو كمرؤادو
 | یغقوطهس ربیربهدلول هنسک ییاالذم یم وط هن ربیربهلت دش بلضمسح ییا یعیردهنسانعم ند اسر

 مک سو نج اصو یکی عاج قیاکو یکهدزکدو قو راچ هن رب یربتآ یکیا لقلوشرق هدنادممو لک یشانایو
 | نوساوا ی 1 ازکنوسلواوص ردهسنانعم لء رسو ق ج اص ەد زو نقد رف هالو هع یا نبش ز واکه نسانعم

 ۱ ردهنسانعم رفصو قلص صو ردردصم ےسا ندندیلیبش هللوه ئاب لسشردل وع فم سا ندناتحیش هش
 "هدنلزو ندس Di Sa. a a هدنلببش ردلبقتسم عج ندندیلبش هدننزود تیشن دنلسش

E EEEهلن چم نشواد مس ےض شدش د ردهدنرک د هموعصم نیشثلات با رده رااتعم قماح  
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 ي :[هدمصل TIRES TET دوا له اعم هحک لا قافناو یدنلوارک وب دا

 ۱ طبل طنوکسواب سکه طابطیتترد هک ندةوهثب ات ىچى لنا وچ ناهشبش رز دنا یکانش

 | تامنزعخ رسم .نکلردت ابن نادلوار امعت یکشنکدناب شم کرتو یارلایصعهدس نیر نر دهنسانعم

 هدن  هکرون د ههردنامو لا هدشنزواخس اخیش افت زد هنهکوک ارد هک, لظمهلمل اردو ریسک روانہ

 رده انعم داف و ٥ هر ااغیش 755 2 و یادم دوو ون هوو لسانا اتل زو زارر اب واش راږرولاب یکینوبت

 کندو ولحو نان لوا هد نرو لد نع ندرعبشرد هن سانعم هزاغیشهدنزوو افغ و اغمش ردتغلهدهلنالمهمیار

 | لدیرابورداویرپ هدمتسومل اب رسک رزق بس رونلوا قدصتهارقق نوعایور بورو شب هدینن محک لول تیم

 فاک درکشسندت اشییامد هکردذابتفو نوک( اع تام تانتاکل ش ردیدآ نم ین در ذ نوا ن د ناب هعرتح نام ار ووا

 یکه دراوخوزسنونو لوقویشا وصرو دز هتسکندیارودهضکوراریدر or رعزوم رد هنآ هدنزودرورپ هلیسراف|

ERرذدنس اذعم نایس ابزتهم هبا لو هحو اوو یم نان فاو کشر دت او شوق هکر نت از  
 یتددلوا هک ی رلکنهآ اشک اروند هده هدب وکر هد اونو رارند د خد نزکد و ج هک یسشزر ارا کب نمو

 هر هرانمهدنسارا تدل خم در مک کی دم م زرا ندنسه رز یناددننزو لول هلیسراف فاک لو کیش هلن هحالع

 ناسحا تودنشتارات هک اتر دیاباع د هر پ هر دنارک ذالول دای رولت لود لع نوتنح هل کو ریذوخ ابو
 هصک هکر دهنسانعم كنربش هدنزونوسفا نوکش ردهنتسانعم لوکی 2کو کشو ملا اکو کم شرار دن نوک معو
 نوکیشردهغار شرو کاریز رۆلكەتبانچم عار ےشو رد ةن سانعم كىر نوکزدهاس نیردایعردکعد لکو

 ردهن زرلانعم كانا لرو تامرویلاسو مکه ردیف ذارم نتشاذکهدنتفلدنز هد هدتزو نکشولېپ نان وکبش زرد

 نيچ هد رچالطصا کرد هشیانعمدادماو حایص هدرز رینکت هل هر اخ فار کی ردزارفس س رس زامج ن زاسچ نوکس

 هل لس رحراوا یدو خان ددا شوقرب و روت دهن ابراکو هن ییلتوت ندیک هدر تاذو وونلوارینعت -جانص ْ

 قدا بش زوشلوا رظن ةدبتو هد هکر کین هصکهبادخ بورد ریمل ا لتا هدناذزفم تمجر دناتامعت
 هرم آیی دنسذرب نوُسلوا ?PORN اخل چالو یقمرد شات ہکرارذدا یخو هدننرو / (ندنناسیخ

 هجرب دقت و یک كمردنیا ناسا هبدنسک رب یا هنسک نی نوسلوآ یراج رکو یک ی هرذشانو نوردشیا

 بول 1یفار ما یرر اسرروط هد هرو مد آرب رد:ولوا ع وب رپ ءنونوکس كش است ارینکع نلامعتسیاهدب کبک وز

 ةسرولس روا هخکرزوا انا هت یرلزآ تو ار ص یخ دلواراررو اهتسه آیت هبنسک نالوا هد هتروا ب ولو طب ررر هد "لا
ARE,ردهنفدوزنک داره رو, دانون ق کاوی تما هه بش د راقي  

 رود ید هشنور یانوندور یان هل غلو ا ندوب زدزفترد هنس انعم نی دور یان هبا دید ت روش روش رداد ولوم تمنا

 هنغلأب ناعلح هدترو طول طو ردنرو ناناوارببعت هت هر کردن استر هد لیتر درویش همدم رعو

 یتیم هر رهکهدنعالمو تفخر دعنا شاظرب ايو هوا هس هبش ردندننع د ودا یز هز رو د

 نالسکر دم دعمیلش رو رولوا دمکضم لرد دک یولواوصلصالاق هدنحمیاصت تشد ینیرب رولوا تداییا

 یزاکدندخربورارب باب نامر مرد لک دید ابو یوروانول ج ور یر ول یرلنح اضتادرةمرازرپ کنده تک 1م
 باعت هنودتفا هردو نره تہ اضل یا مخت ماوس قدر پلیر دیا ن زا ولدرولژا چو نص مند رفات نا ےبش
 هبا لس لومعم ندب او ردعفات هدنسهلارا ۽ رو عضو نیع هام ظن هبه :(عونصمندنآ او عفادیادض

 یک ن وطواهدقدلنوق هرزوآشن رو نمر چر رتالا ب درغهدشناریاهرص ان ةوچ لام عقباها بو اهم یار ل ابخکاآ
 رقاچ ie غرر د هتسانغم عرب نام هدنزو کاهش راقب یس ګار یک یس ةع ازت ھتان

 2 لتس یانو رو دورفهدع رعیدندر ذکر وکراضخیرد ساناز هدنزو یخ شرو در دص در عردناخط

 0 لسم فارفصو سد اورا روش درض هاد رعاز دهاکرب آ٣ هد افهدنزو رازغا راد ز روند هساونا

 در زم تابت Bp AE رز ەد ات لج اوسر طو تسر ۆك بدنه زب زیر طوق لضفار دی ینعل نذاض اهو

 رونلوا لامعتساهدقاتب هکک . کردا نوچ مر راییشورازیدیاوزآ هدرو مشمرغ e OBES ات

 1 عردررب لیاکونابهرقونوقراضونوچتفاودرت یون داد اندر مشملارّیشلا بل ابطال نو
 لغو یار: ردردد همشرد یکا ندل اقرا یدرش رادفمو مردف یدتهداوعغو مردقحرب رص یغنار ذو

 ققصابهصک نوش رون . دهتشوقهسارب هدننزوهزابج ةرایمش داد دلم هدنات هع ندادوس داوم ند مغلن

 | لا .هصرضحو تیس تادا هدنتروهنىكەنىلش 5 رد هنساتعمرازفو يجی ا هدو ادن خدش دةس اتع لراخ هک و |

aE ka 
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 رب دانزلا دلو هکج وب لواراد رعراریدر دیس هل طف نایلراب لواورالرابییک شا یتوا تانغربوقراخوار هحکر دکحوارب
 رربد باتبش هدفصول یرهوحریوررب 9 شک انلادلو هزدلب ایف وكنا | زولوا لاله ەدزع ولطی رداڊ لحپس

 > نر هدنزو الو د هما ةا هیات کت تس ا تش هنسانعمنوش یقطاد ههکهدنزوزاورپ زا بش د یکی راک دید خارش

 ردرهوک_ 9 غار ردتخل هدف روز هلن امدارارروا همت ا5ا نت نهان قابا رر دعا

 یرهوکل وا هدقدقح هل هرق نوای مالتوار هحک, ضعي یرصزاک کز دنا لقن توش ران یبک غاز نو دعك

 لعارسبد راریدیسد نوکیا اور رالتوا هدنغلم دنآكت و روةهعضوم ج هاتوا نورا قرنا ارب هل ءا

 هد هناویح نایلتوا هضکر قهالتوا هه تاناومحهدنزو رک نس )سر اف مج هرج بس روس .دەدەنكحنولش 1 ۲

 یک ار سراف جم لس برون دهد ەس :زویهضکه تین اشموروتم د

 ئارم ھ رسکردهنسانعمناتسیشهدننزو هنورپ هلا هڅه یا هناحس ردتغلهدلس ر رع مج ردهنسانعمنا ربح

 ردیفصت له رش نانگن دهس

 ۱ هش ود لی ها هلو دعمواو ناوڪش هلا تنوس ناشیوردوارت هو هدد وند هد هر ناخ لواو رد نیطالس

 هدر ارالاس ییکربخ بش ناردنکف ولنوس هنر یر هدقرفت احان دنلحزب قو هکر دعآادو لک تستی

 هکر دیفدامو هدو رفت سرو د نایاب هاو نقساب هک نوط ازد نوسلوارمخ نک کن ید

 هرب استاد رقم نککزرپدداشرآا تخ هتم ر دهرس نان وا E OPE نود شان

 ال دام اهدا ازاو بکر ندادنایمردب رار دیا ناس ودر د مک هزت داشرلا تحوهرتد اشریزا,دساض

 یدیا كسکو يرادقم شراف ثردندرلنسا فراعتمروب نعسادک رارذنالقث ردمنسانعم زغاب نیداریزراب دیو

 لوا یسندنکورمسخ یدبا ۱ رولفاف لعتدلا رمسک نوا هنغاناو هنلارهیدیاراشهروتک ندنر اد مور ق آهو رخ

 تاجر راد داب | نفد هطوصخ لعرب تور اضصنفکی لب | ماه دکد تکه مدع یږیارر دم ین داک ۱ندماعطیکی دادا

 ددیاهاشنام رک لاح یدنازدی کی زایی هبنلیار ظن هر وص لوا نق راب داد ارب وصتو شقن هشاطرب تر وضو انسلع

 ن وک اک یلیصفت ردنولوف قارصفرب ۳۳۳ نوکبلکو : نیدنش هدناوررب ردراویرب وصت هاوری: تن لوا

 رولوا هب کیس -د نداد عو ندزدنوکو هصکو و ردهاکندناممآ نخ هرقنرب ددش یلاعت هللا ءاشنارواک هدنسهداف

 هدننزوربخ رش رددوهشم هدیلن اتش یاب نه ردُش » ریش مار ارب ندانسحءاعماهدننزورب ورت هلا چم لاذ مش

 ردیعما كس :رهشلیهدقلس هدشزو نام دیه ها هج نیغ ارت ناعربش روشواربعت اب هدیکرردهنسآنعمشت آ العش

 شو امسبسا مان هد نرو ج روش كن مر ر شر دفراع تمهد اا نکلر لواقالطا هب همصخرپ هد رد لن هده لالا

 کر دهنسانهمهیشورولوا ید یسنراصر دیر اکدید اكبار ی ەز المار د کرب قرهایسیابیفرد

 ناکلا و نادهاز ندیاایحا زد انع ین هضک ناورمش ناورمش یلاعت هنيا ءاشنارونلو ار کک ذه دنس دام ردشاطهاینشرب

 فاطاس یارمسم س قاتا ر :ولوا قالطا هدهزس رو هدزاوخ نالوا لالا نیاکمو هب یاب وص يق هضکورم
Êآر هصک داهزودایع روس دههاکفاکتعاوءه هر لوا عقاو دوف حناوسدا ۇت ده قاورسخ هناك ولك  

 نانیءدنسءهد ام ین دلزا هتسنانعم دن ش بن آهدنیر دهنسانعمدناب ش رد ٣ش هدسش : دستش راردنا تداسعو تعاطهدانکا

 له اهم نالو ااتشروپشطدور وادار شر شتآکراردیآقالطاهن هک صو صاعد عرب هدسوحم یدنلوا
 هل رقحاولو عب اون بول ودرفط هب هر یرام ل اع هاشنودر رفدک اتتودکرر یا لقت لنو هدنسهیج-ت بین وولوا نوک ینا

 یشانالس ندب اطر ص ص هد راز وضو تاک ام اصف لس امردنالو | یسشا ی ےن دغا ہت تالو یدلیامادعا

 روضحو دایر ای دیازودم بورا ةي نران رام دا نان اوا نتجت ونضخطم نوازا ض راء ناز ظ٥ دناکش
 یدتبابواک هزوس لس "امر دنامه رز كالاها هل او ةعش زسا ہک دلدايها نود رفرل دل اراضحا هودي رف

 قیرکیدو عید ةرورمضلاب ین رب كمذآیکیایراکدروتکهضط م نوجا موق نه تدلصم نوکر هز کلو خو مه اش دا

 تافاکم نج ندهناک ول د فرط یباقم لعوب دردی طاح یس ید نو کن ویر هن رب تور اق هغاطندوسةدرآ

 صاح 2۳ نکی دلب دازآ لوا هتشنا یر حلوا نسا. یف ام ههناهاشناشقاروس نام رفهدنیاب حساس ن کا لومأم

 ول ماشا داب دلوا هن اور هروټ نعهوک بوم یدلبارخا نو دیاد نامههدکد یدر درشت هد و امدهوک

 نی "۲ هنارضمهدکدر وکی رانش او« تدغاطرل هنسک واخ نرالي دقاراشت اع اخ يدابارهانو دب رفرلد دایاتٌاع

 نبش 4 هدر زوب هک. را هکر رارب دو یدروتکد ر تردی نران اا اواٽودنز وزاد لکه راتعم
 هدس یمذدلوایف رهمدسدص زاهدک رخ ندهصیضخت ءاه ءلنا دن نالوا یعمادزء زو هدسارز یدنلواقالطاهدس

۹۷ 
Se: 

 مد شهلا ءابهو : زدم ق ۳ زن ورم وز هد زوز مھم 3 دار رادان ونا |نورنو لتكوني ۱



۳۸۵ 

 اون لورم ورمسخ 4 نوسلوا یرمغ لک ن ولوا ذکر رده انعم هان و ناوارف ۳ را فصول هنسنرخاف
 هددنسانغم ناوارف کا اةلطمو ىدنلوا هرس مانا اش چک هلغلوا ناوارفهدتناعردندآ هنس رخ زیندنس هنا
 ناکداشبفاع هلغلوا ع نهضت یمک نالوانطالسلاسردیساهنفاتب وسعر هدهبفاع نف 6 روتلوا لامعتسا
 منه ر) هلک نابرکژ نادنخ نالوا لعاف مساةغلایم الشم هکر داوا نخ مستر د لجو نخ رزاوا نسق کی ازای دید

 FEE ییضتم یویوفلا ندنات ال دبعج اکیا مسو هوا هذا رلهلک والشم نامزوناکنالوادماح

 hie هرم ٩ ردندساعم هبقادولهدب ربعندندورض رز ەل هنقاقمه اب هک ناو فو ن الق نیا هلکناتسودو

 فاك خذو اکی اش رد هنساتعمرزکم ۷ ںایادی د ناک اش هل غلا ندنمطالس عاضوایخ دوب رد هتسا تعم شارت راو

 تروزا دکردیج اغا تورززا لا برت ےک کی اش ر دلدار یم ربندنناربمغس . محل اواوویف اتت یاننوکسو مال رشنکو

 ورسحو رد هنسانعملغآیآکردیفدا مو دننزودروداش دروآت رولا لصاحندن اخخ نالوا رعت ٽورزاعو

 هد : رعرد هسنانعمهویمه دنزو هام یر ردهدرب ریهدنتسومو ردندآ هن سید ندنش هلناغ شاخ درب ورم

 تغل ترد ناسقط هد ابو کرد هدنعتر هه" نیش لمم همه دحوم یاب ناب تک رونلواری بعت ن درع هدد وزع

 رولت جار ندنما سدا جاز هلا د د شتو ردهنسانعم للو چیک اش ردهدنرک د هجو تعم نش لوا بار داش ی اکو

 بشزولک ندنفرطنع یلشفارولوا دمسنم یکزوب بو دیار طا ندخ اطزب رد ناش نو دنا تدارک ماوع کر دیر اکدند

 تغلردعفاد اد یدانرفو ع زفنالواثداحهدنسآراوقبوا عضورادقمرب ندن اهسرات] (تشودو یددصردذورعمناع
 قالطا هی آزورفآ شرد هنسانغم تالتسکی و كاضکهدس , رعوردهدرب رب هددقسومهدنرو دآرش ناتشردنب رعهرولم

 ندهیکبلمرزپشورپوا قزهیلرابهدرا هعکر رد خد یکی ویز دایر .دخدهنکحنو شن آ اورو د رەد رعرونلوا

 1 چوق قربا کی وق غاطووه آر دراکشوو آق اس کرد هنس انعم رب یخ هدننزو ناتهآ بش تلاشفدمس ارتشاع رهش

 تدسانم زدناب بش نلصا ردهنسانعم یارو نان وحهدشزوناما واسم یک نالزقو یسک عاطورو لو ارب عت

 رعد یوبس نوک یواش یوبنآبش زواک عجب دلم لک اش هرزوا سایر غورو دهدهنشوفهسار  وردمولعم

 یا روسد زودننهدب رعردراو ینهدندع عاولایدنلوا همت ږلساول نوح ا ییددقوق هڪ کرو د دک نانلوا

3Fتو و  Nهمر دناهور دا هنس انعم لیتو هک لبس اف فاکه کا  

 هنکوک خیلارذیهلیسر اففاکزیکنابشرون دین دەر یددن ا:نانوحوراررو ار اوط» دنا هدرا هصکر روم دیخددلغاو

 هنشوقهسر هدزورودالب روا ردفورع مزار د نخ لبهدیکرترونلوار ابعت كانسنمترارددیبمشروش د

 تاسهدمکرترون دهب هنسن شم اه نده دننزوهنامز نامش ر دالى د دننزورتنالکر بافی یضع غ مروت د

 اضوصجتو یسک کا اموعورونلوا قالطاها ارش نالجعا هصگورونب د ځد هشکه زاب ځښ ورو څ وراز د طا فرح

 بولیضا هنلادلحاعا كج اعا ندنعانارب :هصک ما ردشوقرب واشر ونلوارمعتیفأاب وج نوف : هکر ون دهنيه ؛نوس
 هنر ها اهخف تنه اش ر اربد یشدا یشوققصماو شو قمل هذنک تردید ر فود نح ی هخاکن اف ن دنزاغو
 ۰ هد و عرد هنس انعم لملبو ناوخر طم غ رمژروکه نسانعم لغآ اوهردنامزرلرب دید نانو کو ددن رداد

 هصکر دهلسانعم نحو تسؤدەزانر دک ندەرا هبا نشهدشزوراک نا ها هدحوم یاد هرابتسزو دتیلدمع

 یسخوواهصک ز زا بش زون .دهد هنشوفهسارور دشلوا بلاععهدیراخندیا یاراک زره هضکرولوا لعدیسنود

 رولواقالطا دونغ هاو رون د هدب هسک لیلا ماهوردشلوا لعهد هنسک ندان وا لطلایخ ردهنننانعم

 هدد] اتت یاب ید ًارارب دید یسععیهرون .دهنسوههسار هدننزوهزاورد هرا نشر د غلی دزابش هلا دید شتو

 عنامیرعش تابناالطهغیس او خولملالبق قمدرونید افت هدسارع ردنشوقهسار كرب قو هرب بش رددخل

 ششوکرخ وب برد هنسانفسرپ بشهدننزومز وزره هو بر دعقان هد یراارف ندناکم وا ونک زانو
 هتسایعف فالو ناغرولوردهنسانعم مقربو هچچرونکواربنعت تل هڪ کرو: دهزوسکنالنکهشانهدقانب هعک هدننزو

 رهیعت ین هی :رغعصو یزوکرغصندنعون دانا راریدرنلا یعو رارعهدس زعدکر دم دواک لک ی ی ول

 رزاق ىا یوم یو بش زدفراعتم هدکحو ایلاحو روس درومتسهدسس STEEN ( نالوا

 یاردهتسانعم لیلا ریاکموو ر سور رونو ارت یش واطقاداذکروت و دعتسادصقاناندیار و عطهدنلاتیشمهتسهآ

 رادس حایضفات یشان ندهصغز مفودردیاعب تش ردنلاع یت واوافعم کل ردرلیز ةدنسر هددلنونهسزب یسراق

 باتش باتش ردها تدقلواراذبت و ال را هضکن دوجن بسر ونو اهنا یخدندرتیتسمو ر وه قشاعودنمدردنالزا

 بش هنر ارد خد یورو دهد هلک ول شق :اوروٌدر ۹ هدمن رع کر دع امو یآ ہد زو ںاتھم |

 تو

2 E 
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 ناطاس هل اواو مض لواز ۰ ةاش اش زددآ هبصخرب هس ماش اق با ناغمادو ر دلت راک د ید لت دید يلت ما فرح مهماعروس د

 ردهنادنانلوا رینعتیدنهد هو ا وک دکر دابزارک زا هاش رس اک ن دههک ك نر ماش دنیا نیکتکیسد و

 رعت نی KAS فاطلس هکر دهننسانعم شب رشا هاس مهربسه اسو مربسه اسو مخرپسهاش رود ید یور درز

 کر وند هب هتک لوا هد زوماکد اش هلفاج ماف ها ماف هاش ردهناکندناثف 1 [تلف مراطهاشو تاراسهاشردناحمر نانلوا

 نادم بواازوایدزارب نولیحآ نووارب دیاشهلکع ؟ اروهظ تو واغمو فعضهدننولوایدنکب نكران وا جرطس

 شا شنآکروز ژنو هدننزورادهار نوک هاش هاد !تشکف ردا هنفد رح تۈر هلس هظح المرولوا

 ردهنسانعمیشاشو حالکهدننزولاج-آ لاک EEE gl همست هج وزار د ځد ر زب راکر ودل واری بع هرخهرونسد

 ندناسا ارغ ترغانالوا مسدهریورب ورسخ نارهوکهاش رده اک ندمظعارمن نودرکهاش نودرک هاش روس دلوحاهدد رع

 رفاویف هدنفارطا هکی دیازلرکح :رکصتدقدروطزرب یدنا راروقارب 4 کد انف اهتشز رد هوکول یدیرب

 ردتراشاهس اف مشا فرط نامزلک ی ةواصااهملعناسل لها لج مصفا ناکد وکهاش رروط شعشپاب ررهوک
 هدرکو ل !رریدرفصا صاخاهدب رع رو دهکراهدرخ هع راصیرلکدید را ل رکو و کرا ناج هلال مض ج ج ولهاش
 سوخو دساو داو لج کن ران مر دناتف 7 ۱ یاتسداتو جورب تلتسه اش زدبربغنکرا لاشج ردوا خد یراکدید

 هلن ون مانهاش رداتف آ 1 جدو یرشمهاس ےل سح ید دلوابانرا هده,لنلوم د ران علاوط یرتشلا عمار دیا زاج رب

 هبروظو هنزوص ماوعر دفورعمال یانو کودک رت یاد یانهاش ردیدآ ر هش رب هدناورش تدالوهدننزو ماکداش

 تنرکو لاطدو روصتنمهاشر دمر ندات فو رود یانهش نالواروپشمنکارلرب دیندمانهاشرارالح زرته درر د

 ردن ارور دراو یراکلد ی ک دود دیر زب یرادقم نوشراقح بوسنمهنن رلک رتنحواطخ کرتیانوییک
 هل> وهم یاه ندنهاش زر وب لولو یاسد یزاوآ اردنخمیک یشاتهودیما زدلکد قرا جوایهای ؟یرول

 دوعسم "ار ابمو بوشورد هنساتعم قیتمو اصهدنهاشردهنسانعمق ةلوا هتنارآهلایوقتو حالصهدتز و ندرُوآ

 اتساودیرهاشنهاس یهاسدان نرلهاسدابییعد ردهنسانعم لول ا المردة هاشناهاش هاشنه اش ر واکه نسانعم

 نانلوارسعت یشنهشو رد هناهاش م اقمورجناف طاسدیج هروواهاشداب نیشنءاش رد باک ند هظعارن تلو ن اشن هاشو
 قالطا ین دهناتسدس یلاووردزورذا ماع باتفآ زورعنهاش 3 SGN هکولرمدک | اوکروئید یدک نوک مقخ
 هدنکرت ردهنسانعم تدسانمو تفام راندا ندراو هبا هاش راوهاش ردمعتا ناتسستدالوزورنارزرونلوا

 یتسانمهغلوف یرلکدند زاوشوک هبهب وکوردکعدوح اقبال او را ههاش دابراوهاش زدالشنرو نازار بعت ها

 دبمهرا+اشیدلوا بلاع لعهدوح | هنادهشنانلوارببعت مد رد هدم رع یب ظل رازاش ۇشا ىو دنا اوا

 صوصحهنس ره رج اش ىا اهن ادهش نکاردنکع قو هدسانهغاف ناسا اسارت هل ومس یعددلوا ىطضاق

 كن بادومن یم هجوکم سو اک که دینزو هام هه اش هتساتعمنلاح غا قانو د درومآ) دروهاش ردع ال هرن 9

 رذ صاع ناو د بح اصرع اسربو ردهنسانعم تنطلسوقلهاشداهد زویهام یهاش یهاش رد سان ردیرد رهش

 نده ندیهات یک رشا رد هدا سنحریو راردناناس هلا ح3 اک یاولحو رارروشو هلا هطروعو هتساشنزداواع مستر
 هنسادعمللسا هر لاعاو قع وط ةد رطحالصودهزو رد هنسانعمكلبا ولهاشداب و قلرا هاشهدننرو ند.هاخ

 هدننزو نیحال هاش ردا اوعفم ما ندندیهاش هد هاش ردظومق ارا ی دغم ندندنهاشهدانعم هولارهاظر رولک
 وزارت رار دیازاک هنر وطاب رک هلک 7 اردن دنسذح زوکهر د ردد ودیراکش فورعمدلج-او | راویمانعمترد ۱

 یودو زارت کو دهن دوعوزارت ۳رولوا هنلبمو تم اقتساكت ارایتعاهدنزونح نوزکهدوع هکروش د هنکتد

 ناب ناناش ردهنسانعمهاک هنکت عن هنابط ء راررک هنطسوقاح كن یکشیدوزا رضا | یزاهفکر وتلواربسعت

 تام راحو اور نارد هنا نعم قىش قابو قشارو قبال رد فف ناکی اش یرب زاویانعم ج واهدننزو

 قتشارورارب ,هدننزو هتسهآ هان انریکه تشسداش رد هست نالوا یضتقم ىش ۇن ندمدعو دوخنو كز داقىل قام نک#

 را یی ال و مروتدنو که یرخم وب ت د هنسهنو# عاتمو شا قوح هدنح الط ضار اکورد هنسانعم هدنږ زو یدالژ

 ئئالصا :بولوا نداتاذی دو جو هکر د هنسانعمدوجؤلا بج او دو هتساشروئاوارنعت هزو طس وم هد ن راک کرت
 هناش ل جرد دحاتاددارمرد هبانغم لوا ین دود یسههتساترددوح وا کم لب اقم هماوا ی ایتح او راقتفاهرخآ |

 عناوولوب .۱راو یمانعم یزیهدننزوناکءار ناکب اشروناواریمعت هلباندودنک ینلراوندنول هد کر ت هناهرب لدو
 دزه ءاهیکناکیادخ .ردتسنةاداع ور ناکر د ناکه اش لصاردهنښ انعم نیشفابوقشاریو قبال ۲ راد هنساتعم

 ولتعفزا رب هتسطالس یدلوا لع د قيال هه اشناکی اشیدما یدنلواالماهدنتزروص هات یانتوتلوالب دن هبهدنلم :
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 بولر غااش ےک ااش ردهناک ند اتف 1 ۱ م ااش ردنابنیراکدید لا لیلک اہد رعویزود ۇل وق ەد کرت هکردلرسا

 زر دیآراکش طال ان راک اردن اغطیریاوضاس زاده اش زاده اش رد خا ددل ەد اتو نانلوار زعتر ا یری زوون

 داماد دلوا کرد هن سکن الوان رقهدامادرد هنس انعم شود هالا هاش اربد تورو طهدیک ۋال زۈكە دا

 ردنک ن ونود ندو دد یکم ور یساف هر اڪ وب رریکی را داما درولک د هنس وق هنا افر هج زار بو دیا نب

 هدراراب د ع ربهدعاعولرار دج دعاص هلع رق هماعو شودقاس اک 16دن رر الا توروار ارپ هاد اماده یس ہادرف

 ترا هدک رتو بالکلا مسعنب هل رع ردهنسانعمكناب اش هلو ے کک ھا كنا ماش ردةوهدنرابدمورر د ذراع تمد

 2ا2 ىنا دکر نی رسا ءاش رخ وتهی رایان مر ها رب اشرد رعد چاناشر دنا یرلکد OS کیت

 وادم دنن رع داها وا اھا روند تل لنا هد رضردت اتنانلوا ربمعت زوم ولو لس تو اب ض

 هدننقتقح رونلوا قالطا هربنع هدنزو یورهامیوهاش ردهفان ه هناثمو هن اموعم رربدلطس هد.موروتالا

 رلضعدو ی ددرولوالصاح منع ندرش سذخ رب ی ک ینیداوا لصاح ك تم ناد اتخ یوهآراضع»یدناوا فالتخا

 هدنراقو ودا ةن ا:وهدراغاط ضعد رولوا یرآ مست رب هدنحرتازح هکر رد وشو یدند ردنموم یرګ لسع

 یداقح رٹکاو رردبا حراق بولو ندن "رولکهرللح اس نا ومبرض بولکود هن برد یرام وم كلان لوار اب : لا

 ردعدات هی کسو برجر دف ورعم بهت اشررزو درب ند ارد نر فورعم هل اوهرتهاش ردرامه الوو س انش

 عضو هنرزوا كن ؟ینقس e هکر ون د هکر ب دنلاقو نوزوا لوا ربت هاشرار د رته اش هدب رع مو كل ا هل هت ابن لوا هدر رع

 نادامنادهاش 20ت رار دیاریبعت نابط هغ غو ق هفرظ یک هدهیذیا باشحاویج اغا ناو تسواو شد هدرلانب رکراکر دیا

 ابا کر و بح هاش ردعدق رهشرپ هدن :اسارتو هوردو یه تدالو مان هدنرو

 اکتیو هتم هرفءایطالاییورادول رر دنا قالطا نج هاشهدراتعلوا رد ین ج یاد شاروغو

 یالوالث امه وراصر دراو یشقن هدنزرط یشقناخ هدنرزوا ردهنس دم هدداکش ر هل هابس ردفورعم

 هدان ےسا ورادهاش زدم اک ندارآ لاعبات | | اتسم هاکحهاسو FTO هنسا عا عا یسالطردءلضفا

 نادت 0 ددغو نو شوزاخت چۈ فرز يان شۋ ايتا اتو کر دلار قب ديما ابی ض هنر دوق

 نوکرهورایدلبا عضو لر رب ودق مزوارا د ةمررب هفرظحاترب یدلدا ها بودیا فرصت هلک ادام ییعافتنا
 کرار دروکه اکمل ارو عر دق نوک ن واش هک ٹوک او بولت فر ظربهیورمک لاک رای دی لوا بول |هدمنررپ

 نوجاهر کصندوک حاعرب ریلی هرزو اخر رو ط یوا ق هتسودنکودنکش !وارختم مزوانالواهدذر ظلوا

 نول ۲ | هب هشدشرب هضصتلا دهد ولسا ارهزردهنسن یبآرب هکر اب دقدراد دّاط نوا ه ریش شاد نک اسهک راددروک

 زاخر هلع هة قش هکر دن دم یل تخ ی داراو یم هلو م هدراح رب انسح هلسهداز دم شج یاغتار داما وح

 فومتفاع یدلواراز«ندشن هک, یدراز هبهنرلوشیدنا نمرو مارا هظلرب نوممردتآ ید زوکاعطقی دنا

 همش د ندنفبداوا یررض دکر دروک ین دلداشو هعرحالب بو یی هشیشلوا هنر هز بودی حج رت هرزوا تای

 ژادس .یدولواق ووتم بو ان نامه ید نم رکو قوا هنر ازوکن دن در دور لو کج اهربویدلبا ثاربا هشنتورغرب

 Ny باسار ونور رسم لاک توود ةشلکی ی هناهج شمام اق یناو یرغآالطاهدنشا هکر دروک هد دلوا

 رولوا شاواو راده اشیعما اد اتارش د س ی دای ا هیعست هل اورا د هاش هل بس انمو ی دادا ضرع هل رو حد. ۱ 1

 رود لانا قروو شش حو رار ماو هنقرووردنکوروذکه دږک رتو بنقو بکه د رعردیمذت لس ةنادهاش

 رش تخردهاش ردن احنولطمو دوصم ناحدهاشردس رعمیناده او جاده اشرلرب > نم طقر ونک نمضق درک

 نداتف او ندیم ٩ شو تضرز دهاتردهیاکن دزوزفاماع باتف[ [روردهاشودرز حرده اشردبح اغا ماج هکر درب ونص

 مقتساهدهاترد هراک ن دمظعارت خرچ ناغطدهاشو تلف هاشدهابو یارفعرده اش رولوا هک یخدندز دزدن وکو

 تالشداوولوا ها ارهاشردت راشاهس ف ذرشلا يتسم فرظطتاولصاا لس ادللغتاناک طعلاوخ بان 27 ھا كلرمعلدهاشو

 ردکع دحالوقلوس ردهنس انعملرزب شرا هکر د رفتم شرا هاش هد زو شو هام شرام شرهاس هنساتعمهجطعهداحر دوب

 کرلةمرب الا خاص هدودناروا هفرط یکی انیوخآییک تان یزالوخیدا حالوة ل صا روند من ظوع عا هد رعا|

 اریز ردهدنرادقمشرا كح و شدردنرابع ندرادقم بدلوا یوا خاک هنحوایراقمرب ۳۹ وص ند: ؤا

 نوشراالاحروش دخ دشرا رنو شراهاش هلتیحول ردرادةمهضاک هنشانلدبرید ندنحواقمرب شرالحوکره

 ردد وزفو ناقلاط تم ردت مربا او ا زیان نوسذمهشراود-فر ۶ نشراهزادنانانلواریعت

 دەل نالوایلاع یزاوآ هدرزاسو ردیف ر هتد مولا طرو د هش مرتد دکر ازالحز انیتارفک هکر د یا یرول ریو

 روسد ۴ ۱ ٣
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 لولم لاوحاردشوردیم او یلادح كنج نرفکر دقح هوا یولازپ ردمهةزوح 0۳ وا ی طانتتتقا لاوحا

 هت ایس هبع ل اوتمو هلل وسم یر ردراو یط ریش  حافرب نکل ردبا نیسعت د رادداواهرزوالاون اونمهنرباک اوارزوو

 ما دیربو ردقلوا هدرخ دیار جد لوا یرو ردةلوا ندنلام هل وسهنرومق لوایربو ردکلنامذ نور

 هزب روک لوا يرو ردقمالوالضاو رومدوقاحم هکر کس یربوردقفو لب یراساملو بولار ھاط لو تسمو

  1لماتمهنب زوډ ګن دیارظنز ول نالوا یسهدایز هدنط دوو هشنووک یس هقرا لر روک لوا یریوردشل اهلا هرکصندقرلت
 لاو الت امالعونارامابوڊبار ظن قسقدت هطقا ور او دو لاک شاو موتر نانلوا شتفتهدکر وکهرکصندنو ردقلوا
  ۱ییعهبنس آرفظتسدهناشردتس دو د ىد ەاکە س آ اوهّس :!هطوطخنالواحار کسا لحورونلواحارضتساهروبزح

 هروبسم لاوجاو هبیسخراپربس هد هناش هنآ هکر دبی دیا رپ ال هود غیب × اضف ربشع*لقبصم ههس ام

 هیت اضف هک تاضخهسآ | یسید ردحردنمنرصنو ح وتف نالوا همدنع ارم 8 کنی یک

 هباضف نس شاوا ی ایم نیمو یرسفمكی ۲ | یعد ن بنس یقبصكاضد خب رروک دنس دننکورولوا ناب

 رس ها تزوا لئاح هنسنریاک | بواوایذوفن تی هسرارغواهیهرن خب هک نیدنلواقالطا خت هلغمالو عن ام هنسنرپ
 رخصت ف اک ریس هباسیدنلوا همست لمس او هل غوا هدنلکبش هناش جات یهدنشابردشوفیراکدیدیشوق تیبا هک دهه

 ط :.یراک هناش ردن رغصم سس هن اش ٠ طانسم نوا عارو ندقجسپاو ندقلصا بولد راص هر هنسک رغ یک قاربط .یراک

 مدد هاینهدننزو فام فاش رو دتل [یراکدس ارمعتقا اریطلراذهاوج سابرک هناش هناس ر واهب اک ن دقوا یلو تسمو

 تیالورب ضعبلادنعورهشرپهدن اورشکردهنسانعمنازپآ اشهدننزونازواخ ن ارواش رد هے اجار ع ودرب رار رد تمه
 رغواش واش ردبا ریست ها ناشول قآ ی لوقناو یغلولرا رب دماغتهدس رع ردکلنکید ضارب هبیشهب شل دزواس زدندآ

 بر رب فر طرب لالواوارولوا هاو یسلاهارثک ار دیکآ تیالوربهدر هارو ام :دنزورسواک
 یاد هلغلوا ندج ول لاج دن دنکحر دیرود یراکدیدرمغن هکرولکه نسانعمیور یانورازولوا نک ینهعناطهز تک هد آ

 رو دزوعمه ر ءردشوروا نشپدکردهنسانعمشو هراوهکهناواونوکین یواش رارب دیدن, وریانو نیوز

 یلاهدنزوهامهاش راربدهدهب خانم نالوا هدنساراق قوشغفو قشامۋىدنلوارك ددکردنیفدا هو هدننزوزۇتاش زوواش

 قالطاهاسهلعلواذت داخو لصاتبسن هسانداح ارت اسراهاشداب ارد هننسانعم بح اصودنوادخولصا ۱ راویمانعم

 | یالطا هاش خد کاک تیک اکورد, رهماضورعم دنر روم چ ر طس ۲ ردهتساتمدامادووکب وک ۲ یدنلوا

  ۱هباغط لوو یریاالممروشس ذ ههنسیذ نالوالزوکو لو ندنارفاو لاشماءل راتهج یعموتروص ۽ رونلوا

 هاشودوراشورامهاشوزاوسه اشوتهاشز طول: هاشو تو هاشوهنساکضاشزراکعاشراریدهار هاش هلو كاشیاوزامهاش

 هر لوا عش نھ رال ول هک ندی اكروننرد چدالو تالشیاو لو. لواژ ردندلنندوب یدول [ هاشو ربا هاشور

 هایش ىج ردهنسانعم نوبت هبم رعو ردهچرام يدنهرت یک نولامهو انآ <ندرون اجر ب ضو ص هنا دن

  ۱نکلف هل هلا زمهرسک قرا رورو ایپ ناجا ضد ندنکحروسا هدنزو پایا باها باهاشرزاک

 | صضاوخناودز ماراب لر كر ناوزشۇلاكر ر ديا لقن ەتو هدنزو مظبسرونب دنا ارج ص هد رعردب اعر نانلواریبغت

 | یرعوط هب ناشاو دور وه هجو رپ ندنمل تق هاک ان نکیا لوخ شم هنتیشع سان باص بو دیا ماوعو

 هلغلرادا.درور نوکوشا نومرو انضر ناورشون هد :راکد شود هنس هلا ید هلک |شحو قلخ یداب ارز رم ۱ ۲

 ا یابهبج لوا یدمراد دنکحبهب ورک سخالا بسح-ی دقلح ی دیدرولزارخ مه هز روک هلوایدردرت یتدکنودناش
 ندنس ةسک | کدلب ها ناورمشون یدک نوانکعت هغر طرب و دمی هاکن هلق ر ط ناور شوز هناا تم واکه هاک تخت

 لوا یدقمج هرشطهنب یرقهقلا عجرو یدناهیو را بولد زو نو یذاکه ناب هاجرب قاجراد دال ور لک هرم جبار

 نشب "ننس هقرا شلوا طا ہم برقع رب هیون هیح لوادکر اب در وکی ونا وت در دراو تلاسرب هز ما اجور اکتھ ریس

  ۱روضح هلا لاح لوا بوغا ندتسدیفزا تن و ةع هلا هزمن یر تکه نامه شایالالهقرج اسبدوآآرهز

  ۱شلک هداد ندنسدعتكب :رقع لا اتار دلا ناو ضرع ییفیکدراپدروکهناورشون

  aهم هرول نم هح نکنا لغتشم هلبادمو یزاعد جاتسا تو دبا دا دناودد هد مود یه موهد اعلا ىلع هده

  ۱زا تاورمت در و کم یداوا لصام ی ؟تلسف راد اعارز زینت لوا یدتکب وقارب عقرب ندنز زغآ بواکه تست یادورویعطا

 یهاوخ هک فو ېدلرا لا هر نم تا دلالت ماتم ندا یادت هلو ادب هتل ما زا
 زال هنيا 2 د اوج وردت یک ردعفاكب هرساوب ناللک ناو هنسلع فاعراصوصخردووج,

 ه رفسا هاسژمهر مه ریس اهاشو ریس هاش ردربطنا ی هدهګاز ٠  HEEDما رمنیفا ها رمتیفا هایش یدلوا زک ذاکر د ید اعم
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 هدننرو هولا لب هم نيغ اک اوعاش رولک بنسانعمقلوا لمتمو جن الصاو رد هنسانچم لورو و لمساهدنزو ندیشاب

 یرلتداخدن را هو نب راب کوک راب راه نعد ر ناز ډب هنس هد دزو لا لاش یدینوارک ذدکرذهنسانهاوش اش

 راک اشرونلواربجت کس کلا A هکردهنانچمرتزبو رونلوارپعت یاب سکوکو ناتنکوکه کرد وج ران عدم

 | رده راک ارت درام یلصا ردشرا نالواهر سو کروز شیلا رح ام ردهنسانعمراکس هدرو راک اب

 روناوار بمب تمربشو ترش کرد هیطع نالبرو مدرک اشم ادالاد دبی درج لداتسا هل سر اف فا ریسک د نادر اش

 رددنسابعم درک اشرل یر ددصم ی ابیدرک اش اسردر طة د سرەد هنس انعم ەدرك اشور دەدەز ر همطع ناللد ریو هبا ر عفر

 لوک ا هدنښرو لودغاز لواک اب رونلوا قالطا هد هنقلخ یر ناشر اکینیطالتسوا ماو رواکه نسانعمهنادرک شو
 نویی د کرد هبنینانعمبغو هک و دزو دز یاب دک اس زدهنشانوم فاتك نازواولزۈس قو جو ردهتسکنابنباو

 روس .ددنک اشهمهک لومعمندن آ ابودبا طه . س یرب ییامق یی fo انسو نکو نوبق ضعبلادنعورر اب ندنکول

 هدنلاب قدالوورداکدعلطم هراس 7 هر اد فو دریم خس رب باک ی اصهدند تعادل ون فوک اشا

 یاخوهرویکممال جاش رداتخلعارمغس شهلادنعورارب دو اش دم اقرار دلت تاتو نجود امرا

 هل اش ردضیفت مند آن نابل یربعر دملغو كن رب عرد مالسلا هيلع ج ون نم ماس نب دشفن ران ناذمق نبا با هچچم
 نا اوا لحام هدهیضد یرزب راویمانعم جوا هدننزو نا ن تلاش رد هتسانعمساساولع ءالاد خو مال نوک

 هل تهح اقشو نش كنس ەلوةمىراطي ر ا شا پاد نما ملا مات خا ف د یز اطم ن یا فین
 رانا هسرلتلا هدیج طاسابرٹکا کل ریدهجلکو طاست لوا ثلا ز ون دخ راع !ندنرب و همارخیرف هوب یا شاو وا یرب

 هدب رع کی کو و تیاولبق ی عبر د هسا نعم پاتا سيرو با وم هدنزو یکتراب یکسنلاش زند ا لح هدنس رع

 یهو دروس دهنس الو نالوا رتیچت نیکو هیکو هنآ دغ لاش د٤ لاش رونلوا ر بعت فاطبقزحفات سد کو فال

 دوناوارببعتی 3k45 دنس انه ناک ی رکود رکا یرراویانغمچواهدنتزوكنهلاب :تنهلاشرلربکی یسهلوقمناب وچو

 هدنرل نو هک نوسلوا یهر كرازاب رادٌلرکو نوسلوا نهرنالوا ی داقم ضص رترك ر ون رود نوه و نهر هدس رع
 ET ىدا هغدو كنزوړل يجو رک مثلا ردهنسانعمینام ران یندویدعت و باخت ات زردی ارتبعت لودکوا

 هنابیاش رونلوا رعت كتلج فرح لو ةلشهدیک رد چرب شمامتبج ندنغ ورد هنسانعم زا
 عو رب هلا هجم ياخ خام اش رونلوار بعت یر جرب هکر دالرتقح هنلوا عرز چرب یعب رد هنسانعمراز غر ورا لاش

 س هراسکوک لر رایو رولوالعدیس زاداطخ هک زر ډبا زیسعد هلا ییاطح سرواک ی لغویزواواد رج ەت ازد لغ

 رد هنسانعبموق مم خاماشلیسر اف يج هخاماش هخاماس نوناوارختناب کو کرونا دەر ەچ را یراکد یاد نیل همو

 ٌلالاح لاماش ردتغل هد هلا هم یاز ردرانکبتمقاجواربندرایسوجهدن د ممبر زاهد آمل زاماس

 کوک السکوک ء رار ادور و نلوارممعتییا اولا شدا کرو د هوټل وج یراکد یک هدنتقو شاك تعنص لهاة دزو

 روند هبهجرابیرلک داباربنعت تالسکو کوک ران قلا امهالک,ک اماشو هک اماش رونب دهن هچرانیراکد تار بعت ناب
 ندب دال نانو هدشنزو سومان يم وماش ردتخل هد هاب ادیتم نشردیدآ هرز رپ ندنرلهریزجنانوب«دننزو سمال سبمآ نیماش

 نط هدنزاب اک تادرغمردب وسنم هر لؤارلرب د ین د ضرالا تکو کوک ینوماشنطرددهرب ؛ حر ضهملادع رده دار درب

 ناش رار د خد راجو | فاتر دهعنقم یراکدتروا هراشابراد E زو هماخهماش راردبا تیسذهس راق یرود م

 ۳ :سنخرب فاترارب ,دخیوک هک هک ررا لاب ہرن عا یرا کرد هنسانعم لسع سن رة یربراو یانعم حوا هدنزونان
 || هنسانعمرلن ؟ردیناغ ریعض عجب کر دیففخح ناشیا ثلا دونلوا مسن هددنهیک نونا هو فابآوح ورب ردهجراب
 IEE هنساتعمرابوراکر و لعو لغسو رکو لاعور د هتسانع منا ونعو ِتملظعو هت موز دقءدیس ؛رعو
 نادنام نادام ناب اش ردلنعتسم لعدن د ندا هدنزودناد دباس زدکیدوا صوصخردووا یحردواناشردرد هتسانعم |

 كضردکیذو لا تصاولمکید رولوا فة ندر اظل ن دیناشنو ندن :اتنوردهنسانعم 2 مسنوقماز طهدنزو

 ۱ ۱ نادهنیج ردهدنرب یمهدجنمروس دهنخسروف شوقهدنزو وان كناش رد هر لانعمقمر دروطكندو قمر وط كردو

 [أاروثس اش منلبیخ اش ناوطوزدهنسانف طموقارط 1 راو یسانعم شدد نرو هناخ هناس زار دیندنادکتسو

 جوک دیک رت راب لاب مدنا نان [ یرآدکردلسغ صرف دونی د هلآ یراکب2زبعتقارط الا ههلوج ج .اربد
 "از وردک کنانلواریعت کاو E ORS کنج سا ه روم :دهنساتآ ابوارصكنآ ری دا

 هتفرعمول لری عیار کا یتلاوجا هنسلواندن "آبودیارظن هنکروکنب رغد لنمکو نو فرا : خم صعدو یرلکم

 هم 1 هیسند هباسهنسک/نالوا ره امهدف کالا لعر د شد هد نجر شانی ب نا تایلکیزارمشدمالع ررید فا “ا
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 رو دا :هدهشواالا یم هلو قم ناتفدو هو هجا یلقوعو رردنا تدار توداهدنرزوا زد هنسانعم یاهو ك شوذ

 هدر زطمو یکنحو نوساوایزاحم aS دەب هنسن كەد يآ دانش او اک او قح هناطو

 هد راد نرواهدمکرث رت رو د داال لوو ةنساعم هرشک یخ نالس قوحهدننزوراکد ارام داش ررد

 هر کرو یدنهر و روطاار ھو م دلارجهدس ر ء ردش طب راکتالا عل رسو یهر ق لث ام ههایس هدننزو هنماد

 هر یکی راط تروصی*)ی :رواک ی رکد دو هم همش هکجن نم ید یسدعیولرب ر دعو یک اراز د یش اط ناف

 ردمفان :هدمنتلع رشاووزولوا لخادهدنرلاود وک اضوتصغت زدند ودا رولک ندناتسدنهو نداننسروظزولوا

 دا رر دز دیاارا یلعف هنداشو شا قورح كل سطانةموردس ر عم خداشزردیالامحتسا یخ دربسک | نانزاو

 یلافردهتسانعم طاسیوشا اردو هم و دقلطو روا هنآتعمیطالسرن رسوردهنسانعم لغا ی1 هدننزودروحال ۱

 یداشرددآ هدر رەد نة وذو ردا شیک نادنس همان ناو لزب ورور خو یک مارحاوولیزو ملک

 روت دهدهرولاح نانلوارسعت نوو زدیدآ مالغرب رو از وز دو ز دهنسانعم تحارواعصورورس هدنزویدان
 زر دیار عت نش هنع ودر بوز دمعون ساسح هل مسهدانزو ٌلح نوک ی راک د لدا قالطایداشهد ہک ترار ڈان وا واال
 کرد هتساتعمهنداش هب داشر داش دەنا یاو نات رو هد دزو زاب هعداش زد هنسانعم ځد اش لتا تحت ی انحایداش

 ؟ ولید هندمهدب رع ردهنساتعمهدلدو ره ۱ او ناف نواهدننزوراس رام ردفصما رهاطیدتاوارک د

 هتخاشدا ناتسکر یوهاس هنهاشدادناریاو روتغع هتهاشدابنیحن که زدصوصخ عه راهاشدانناتسخرغ

 نوشلاررید داف د توده شعولع م ردیاع یاد یخ اش رایج ناخ

 زەرۆاخئ اد لاق کرد هنساتغملاغش ردطلخ نانلوا هفاضاه هنسنفاصیکروفاکو نارفعزو شمۆ کو

 هابسرب ٩ رز دناید یکلموک سو افندن اورازیک« تودنآسانلندن راو راعرفک اکر: ردغشراج لاتر وب سنحرب و
 نئ 3 یطوط هنسه رولوا ید هدرا كنو نامعن تیالووهدناتسدنهشوقوردا کت یکیطوطردشوخا|

EAPO۱ ی تراعوعرعریان ۷ رر د ځد یم هغعرف دنهو یش * ودیرونهدنکر  

 یدلر اش کرد هر اک نددت وص ن دارو هم دکد اوکو دندی رقول وص ٩ ردلو تاشباوولو هکر دهنسانعمارهاش ۸

 رد هنسانعمناتسرهشنآسرآشر دیدآهرب زر ن دمور ر چرا هللادقف هدراشردهنسانعمضقر ۱۰ ۰ رونلواریمعت

egهان څا فار طاور د ةن ص ماز هنازرف ند مگ ءا کح هکر دعما ںاکر  

 ناککر دهتشانعمبادروروت روس دهس ڈوق لج هبا هجم نیش نوکسوار ف تراش لشزاش ردهنسانعمیا مس كشوکنالوا

TEضعملادنعردشوف م لک تم رلکدند شوخ یزاو قد زنم راش موخ يمهدننزولوات  

 LEE a هوس یک ب همغن بابر هکر د شوق قحرغص كراشهدلوقر ورد لملد هکردناتسدراز ھه

 رک دەكرد ەنسانعم لر اشهدنزووراح وراش رونلوارینعت نوا هک ت روش دهنال لوس سحر هدنزژزاززاکلجم

 ردهتسانعم هل اهیلع "یاهلناواورحف دوراش یدنلوا نا هکر دف ن ناورداش ااا ناوراش وراش یدنلوا |

 مو خلال لامر تز درو شن هلکع ده ورش هکردرلغوا لب ورم ورسیحه درو هز ومآ ه وراش

 هزلا لوسر ترمضح يدر يي رشهمانلت ضح هدقدرونس توعدهناعاو لاسرا تداعسمات هورسبخ موق نم

 لاق ںونلوا لتفهدندهب ورش رونه لعوا هدنفرظ هنس لوا ىدلبااعدو دنا“ قص اک کلم هللا قرم ید

 راتسدو قراض هدشزو هراح هراش ردتغلید هبوراس هلو یدءابو:رسالاو ار یدلوادابرب یکحلغو

 میک زب هر هدزاراددونوراربدهرمحاک اراب دنهرددراص, رم غددراصە زه ادالاسرواکن دهر دفورعمکرادهتننانغعم

 ۳۹ رولا رانو ىتەزەدە رر و ادمن راساب دنه نانز هکرون د د هراح سشحرب هراشوراردناقالطا هغد راصولنا |

 لر راتسدو طوبضم اب بچم یاز هدینافو نیسح كنهرف رار دیا یک لم وک ونافندن آورار دیا ندنآیدیزاد ایت
 یخ 1راشراسو نلّوکو دوصاللا یداراش ندوردو هدنزوندنزاب ندیراش ردح ورشم هل هلا قد راص لوس یعد

 کرد همان غربی تسنوکس مزپساس وولک ۳۵/۲ A نهم قن وزو م نزا ورد ەم ادم

 رهش زر هدناتسک تو ردهنسانعم لوو دل دسهدننزو شاد IY دىك هم ردنا عر نانلواز بعت ن ا

 ونت و لس ر دفع ندنشاس :نادشاشردزومشم حاجن اکر واک یا رن نان "[ ودقورعم لا حلح ردیکآ

 وا ذرو دهد هنشوق 5 لور دز اسنانلواربیعت :خاقاو ناک کرد هتسانعم بابر هدنزو كنه تنشاش ردهساانغم

 ۱ دن زکوقراص هدنزودل وات واش و دهد هتسک لول سانوردندهبودا یمتردندآ قلتوارب هدزووشام

 ل ندتساش و واکه نشاتعم ل التساو قملضاو اردهتسانعم لوو لد سه درو هشاب هشاس هنسانعم و هقالع یراحوا



۳۷۸ 

 کرو د Sn ۱۳ نوساوا رو تانونوساوانا س روده هنس نالوا ندشاشاءووشنو كم ود

 ررد ید داز ردة ۶ع كر لی هام دک كش اه روس. دهرا ارشح ورم هل الک ۱ ٤ رونلوارببعت هعروبق

 هکردباح دوخاو شارما ندناج انام یعنردهسانعمءام ق قرح هل هلا هصصت یاهو هدحوم یاب هناخاش هناحاش

 وها خاش ردتغل هد هلون هنس زی ءار ونلوا قالطاهد هت والثم یوتوزف نبوت 3 رعهلوا شرب 1 ندارد

 تردعو حسو لو صحو ودر ءدعوزسهصتنوز سکوصو دوم دهدهناکر هب بورد ز روس و كیکو نار هکر دذورعب ۱

 روند هبهتسک نىنا مانتلاوورفرمسهدرفرب بولوا ند دوخو غتدم راولدرب راو درب خاش رووا هب اک ن د لطم نالوا هد نتعق

 یتلارایلاراارهاظ نککرولواهباک ندقاغا ۱و>ی ءدوروند وسهدنراءقومزاردورودون وک اب :وکدولردولرد خاشدخاش حاشد خاش

 ندنع-نصت ههاو تمیتو ارتفاو كفا هدنقح هسکرب یدنهخاس ردهبانعموب ید خاش ردخاش ةردقلغا هلا دادتما

 ارس کرک دهي هنسکقاسمرفژ ثول دورو د هشموکص اخو فاصر لاب هدنتزور اخ اشرادحاشرد هک

 نسل ارواواربعت كنوز وازونب وډ هد دکر تو نانرق هد رع هملاصاجعا دوروکه دتحاَشف ینح هوا یس هحوز 7

 زوم دەر قلسحو قاوروفو قلخ اغا راسخ اش رولواهب اکندلتكنریراص ی رر خا نی ررحاش ردک رتشمقالطاو هد هشت

 نادیالقو همرصو لتندن ۲ روند راسخاش هده رات تل ًرومد یراکد ایارب عت هدح را که مرصو رایو قو
 ید مادر وغو ددهنوقتقروق هلا هم نش هناشخ اش هناشحاس رده اک ندنسارالددقكي ورع نجس جاش را رکج

 لوا هدکدلک هن راکوا ناکدوومشبولآ کر نوک ت ویرون رالارکیدوزو وورب هل رب هکردیجسا ین دفنصرو
 یرا,اص ناکهووارک اردیارو هظادصشارهعم او رکو بد رغ رب:ندنرا هکر ارروا هنوکرب کر ول کند او و
 هدنراناب اع یراضءدوراز احاسهس . رلاضعا بوراقح نراقاهندن الباب هن شرب

 بویمردروط ی ک یرلک داک هوا رف رفتتم ندنرالءفو قلخ رردپارانآ ی عو بور و هرا ةج وح یراکدر دزکر زہ
 هبمدآ ندیاعدتسا هدنروص یکی دلی اهدعاسم بونلوااعدتس |تحاحرب ندهسکرب نکردن دیورضالاحراراش هشرامذد

 وهآخاشلاز :لازع حاتراربدیشکی ماه هناشخ اشهدکد ید مر دی لاله بوروا ییدنکدوخ اب نسر دبا هد ءاسم هچولطم

 هدننزولخادلخ ارد راکول یاصوسیک حاشرون دلالههدس رعر دا یکی کو هأماو هردنزوگ اشردهنسانعم
 لخ اش لوخاش ردتغل هددلباخ مض راد دا ریست انا ییادغد مصم راضعب وب راس ما ندتتوا دنا رده عونرب

 هدنروداب EEE دام ی رولواهدناکش هشبرکروشز .دهج اغآیراق دزواص نمرخ ارارنمرش یا یاشردهنسانعم

 ردهتسانعم تارشو هدیژررید ناداشهرب ق ةوخ ی وضرواک. هنسانعمناوا ارفورب و رد هنسانعمكلانحرف .ردژرژ رسم

 رده رلانعم ناز لار وصو لوصو قوچ یوصدنزو بادآ بآدآتردکٍعدراوخ هدب راوش داش

 نکس وسرد هشم هفعص ناداش راربدیند مرا سوح زدمج«آ نکلسف یاطلس ها هزمه تیک مزمن مزب شساد اس

 روهش داداش روش د ید هب هدنزاسو برطمو کنجو یراف هشحافو ردهنسانعم قرهلوا رور مولر هن وسو
 هر  زاجربو ردهنسانعملاصشو خو رطاخ یافصو تحارهدننزورهزدافرهبدات ردیج-ا نوین یر کی ندهیکلم

 ۳9 نایماک هلا هلو دعم واو تاوخداش ردرولاس رهش یلصا مان هم یاځو هخوتفملاد حداش رد,دآ

 نسل تد شام ردیادانتسنا همش وارد و سم هو یم .وةوارصهرد وقدواولتط ةکرد هنس انهم نا او رک

 هشافو رده4نسنانعم لاح“ وخو غ رافز رور سم هدترو راسک انراوخ داشیکیرکشتكفیکل هاو ی-وتوا

 رود هغتاح بارش د رسد: اعود یدو رار دید 4 دید هزاکترشعو شابعوروتب دهد هر هب رطمو یکنجو هب یراق یسورو

 TTK ندا داف وداق رد دنا كلبا شعتو كتر هتاخد اتو

 شةنمو مطعو تعقیذو رخ افقلطم مرو دهد هب هيس و نام اسورو وایکح > هبارزوو نطالب ن اواو هیځ هکر ریظع
 لاد راونه ناورداشهکز دما نلرب ند:طزوب وا نالوا قاعرتخحدیراب ۳ یکولن دزو هلو ما از رونی دهشود

 درلوبق لوس ضعبو هدنرلت) لر هفرشو ره کتک نالوا هدنرزوا یروراب هعاقو یراولدیارم ۽ زدروپشم
 یرتح دران دنراوخ ناورداٌس ردتغل هدا یلدیواو روس دهب همقبح نالواهدنکش یک i ررزوا

 را دابا راش وتا قبط ربهنشاب دیر ان یدلنیماندنخردلوا ظوطحو طو نم هدب هدقدوتوآ هدنروضحو رسد

 نارداش ردهنسانعم راو E) ef روح داش ردن شانعم قادتشاو وزر آو قوشسهدننرو تساوخز ابا هلودعمواو

 ۱ هدرا نانلوا ربمعت هدرب ارس ۱ راو یبانعم ترد هللاديض ناورداش یدنلوارک د کرد هنس انعم نا ناریاسهلادمض

 هدعبیدلیهیجسآ با ناور داش ی داک | هلک ایم نهی ۱ 1 ناورداش زد هان ینکبانواندنف زور نالوا

 دنزوهنوکن اب هیوک اج هوك داش ردهاشنود رفر دار ماب ماک.داش ماکداش یدلیا هفاضاردهنس انعموج هک دیراویم هلتسانمول

 لدود
۱ 0 



۱ 
۳ 

 شرک هدرلانریکر اکرذکرب رب دنلاعو نوزوآ نانلوا عضو فقسهنب رزوآدکردهنماعمریتهاش 0 یدلواندنلنت هبلاغ أ
 وزا لوق ۷ ردتاغ همحو ن -آ | ٩ روشلوا رینعت نامط هلغع وه هف رط یکیاهدرلانپ یاشحاو یانانوتنواو 1

 انکو ک كىروس د قرآ یفرحقرخ هدنکرت ردرغص یوجی طرفه نان کو د دتا تمایز ۸ رددشنانعما

 یا سک ابو ئاو سسح کس زد هتک اکتیو قسافو مرچو ەدول اراک اراکمیتس رد اب ۳ يراكدددجهرام

YY 

 قشمواربهدننزو هتخورف هتحویسر ید آف هدیقسومهدننزویکر او هلةانشیانو لوه یابرتزاویسردآ

 یدنلوارکد هکر دضفح هامسهدننز و E هس رراق هلهامقح نوززدواف ندن 18 رتد ۵ هر وص امادیکر دلتا دقت ویا

 قنقکرونب دد هوا لواورون دنا ن ايمشانىدالوا ناتسپ میسر دهاک تدمارالد بوی مشچ ذج مادایهیس
 رهسو دنهسو ی تان وص هکر دف وهاس شول هیس هوا تانهروج ندن یو هسلا یدرودس کم

 یدنلوارکذ کر ردشفحصهد رسم هاسهدرخ ۾ هس ازا ون دهن راطظف اهب اعالسراورادف وجو و یتا رازابو یسادنتک

 لس تسدهیسر نسرولوا باک ید ند مناخ ف رع ید اشوندنادنزور دب رم ماشح او یس هبوارب مع کو درد هناخ هس

 هدلوفرورد رولاخابردنانلوارممعت حاسع هکر د هنس انعم ک ېن هد نزور دپ سر ا سپی رول ده هنسک ی رجو لیمو
 کردا راس لیتسهبس رولوا هراک ید نددناک ور هک نددازیدآ رس هیسردنالسرازکد كنهن

 غامدلا لتح زغم هس مو رد هک ناشر n pe فوت ب ےاک هیس رد هنسانغمراک هیس د درکبس

 روت هم فا نو هو یو ابا اهوءار خف هس ردراکهنکو وهدول [ و اوز یاب همان همانهس زد هلاک ادوسو

 هر ا نادرفمیغلوردن اسبرب : ضعم ادنعور دریا رصشرب هدننزو سرش سومس زدهدنرآ دهموجهم نیس ثلااث باب

 هب ییعت فورس راتفک یغدردنوآ ارد "امن مش یراکددقب زا قرافهک راردیا ریسفت لا لوفیسا یراخا

 لصتمهفلاناس یکاواردشعاواانب ه رزوا ناس ج وا یرذد کر دهدنرسقت تاناکوناغلهر دصم هبا هم نیش نرتقم

 ردهنسانعم هعوس وخوس کر دیففحداش E رزداجسد LEF روکا ەد حوت وتفخپان ر کرده دعت رەچ2 نیش

 راتوهتسانعملوارورمسمو نی وسرولوآ وغ شادان کن وب رف ۲ ردننسخ لک لا هدحومیأب شاباش

 نالدرم و رز هلوقمزابهدنعسوز اماحو هم رخ اطهدننا اونا ون د ننام نک رووا دەدەێسەقا

 هدزارشو بالکلا فنی هد رع رع ردندآتاس نانلواربعت یسهشکنم تا هل وتفمنو كناناش روش * دمدههقبا
 رب هدناورش تبالو ناب مض نارا رذعفان هننلغ عرض دقو زام رعمءایطالانیدردبن رغم ج اباشرارب د سست

 رد یساطدالوف کر دمنا ق دعمدالوف اب مضنریاش یدلیا سرود در دمجماتبالورب هدن اورش هبا خفراضعدودرهش

 یور باش زونلوار عت قشمدهنعوت فد عمور دیک کرا لرو مدرارب دكیلج هدنکرتردرومشمهلادالو هکدالوف لطا

 ردسابو راح هدهعدارو همااتردنالوا لئام هوراصیذفا رولوا لحوس ندربس»ه رق کر دربد ی آ عد رد دمشسلغلف

 هدازهش ردروب هاش صا هلی اف یاب روباش زرد ید هامنمرخو هلاهروس د هناغآ یآهدننزودقراح هلاواو دولاش

 هرکصف دکبشا یرداربردآراداروب اشراربدناناکشاهنا هکردشفابن سا لآ یرر بابایی

 رشدران روش یربویدآآو رک: ړل یلاوماونتارش ین دلار دنکسا بو دیا نه ارایمور یدلواهاشدابلس یا
 بودا بضع هناننشا هب داد نا ارعارد ییهرتنب نره سفاک الاوذنیروب اشیریو دلو ااش دات لن زژووارد نایاب

 ها قاتالاوذ نوسکنا یدیا زرونلاص بورا هنج ندر رو هسروکفارب عارب :«ننقو یدان لاله نیراهاشدا

 ردفاکلاوذ 3 واش نب رواشىدی ریو یدلو تداهشهدننامز كنآ [مالسلاهملعو انس یلعابرکز ت شن یاران
 کد ھر ر دەن سانغمز واش هدننزوروحال هنابنوکس روناش یدنآهطساو هد د نس رشوورسخ هکر در ار وص رتو

 دالو هکرد هنسانعم نرباش هدنزو ناکد وساناکر واش اولا شر دفع اره اظردر وهشمهدهلناتسق یابند اب :ویدنلوا

 لوح وتنیاب راهم اس اهم اسردهب انعم لوا یدو ول هدنزو ند وسا: ترا نرونش هر واش !رعمر رو دلو ازیبعد قشسمدردتن وم

 نالموط یروق هدنزولماش تاس ]۳2 ردار زود نر ینضاو فارطا هی هات هدف نسب و لاک

 خاک ات ردفراعتم فا لطاشنالوا یب رعمءابطالانس رر ذك نشور هدزارشر ددا ی دنه یوزادرپ هش هس راهم

 خاشخاش رد هنسانعم هعطقو هزاب ۴۳ ردهتسانعمزوس ول ؟ دهنشانعنقادیولاد) ۱ راویسانعم شدنواهدننزو

 E ES ودندزون ول جدقهدناتبسحسرک رد هشانعمحدقوهلاس ٤ ردکع دهعطق هعطقو هرانهراب

 ۱ ۱۰ ردر هجران یفاسلا یواستمژ کش 1 ثلشمهرزوا حازب هدفرط یکی اکو دیر تاو 4 روداواریبعتلودح

 ۱ هنسیدنک زا لغو هزو و رولوا لصاح ندنس ذک كشمردر ادع ن الوازع لب هيلقدکر ده مانع دانز

 ۱1 ردعضوم هضراو دفیشاف ندنغمرم قاناکرونم دهوضع نانلوارتت لاو قادصو رذلا ۱۹ یدنلواقالطا
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 یدردنوا



۱ ۳۷۹ 
 بس سست هی
 زونلوا مبعتقب ۇي rer کرد هتک نالوا هدفجوا یزوکو و هدفجاو ابا اباجسرد هباک ندرونا دسروخ ا

 دکر وناوا لامعتساهدنعت وم ماصت 7 یدک تدفشسکب رغاصینلوق ش ERR نکي رافحوح بتکمو لوق
 قالطاهب هنسکماهوو یتزوقو نولتمو بش نداس وا لکو ک لدنامس ردقع اقلرعاصهعضا و رو نکن درشا

 هدننزوهزارش لا هپچغ لاذ هداجس اس رولوا باک یخ د ن دقوا دیدانو جد ویلو ارارم و برط ضم ندشباعس روئلوا
 ايس ۳ هرابنور .ماوع زار رولت رک اکو دهدور هراءنسورردنا لامعتسا را رح هلقصم کر دهرهم عرب
 یرلاءامو هدس رع روید هان یرلکد ید کلو د هخرق هدننزو كنر اسم هباه لنهاحس نها ردبع-امالغرب هدر لای

 كیوبعدایمزد کید یلسکو کش موک با هدحومیابربجس ز دعفان هريس اول الط نخ و بطمه اغاب را رب د سدر اچ اءاثقو

MAنانمهم هد ۳۹ د لګ ورو د هنسومد یس هنا یدانک یعدد نان ردهدنتفانالرکوردیش  

 هدرا او ارزوو نط النه دنتغل ناله لنس ن وکیوم هزمه خفراوس اربجسزولواهب کندن اوج هزانو خکو وردروطسم هناح

 هزانو رد هک ندقاوا تکدا د بوش ندشرجس روئلواربنعت یراوحهدز ج الط صارو دهسراد راوسبرع یلهقولع

 لباس نکا O E EE ER f یات ناتعسرولوا هر اکیحدندکها

 | كسا دوصق» ندناحاا یضاف اکر د هلا هه یاحو هلم همیار خا رس -ارپس رد رابعندکسب امور ردریلاطو

 مسالا دوحوم و یو مد و و ۳ ی غرچسردهنسانغم ۱

 لاز زددآ ےکخرپ غ رجسهدلوقرب ار د یش وق اقنع د مز ماوعیدنلوا ناب هد نس هدام تنربسرد ےن بادو ةف مو

 هتخوس میسر رده اکندرولادمشروخزب نشت |عرعسو نشت | خرجسیدایا لاک لیصحت RE اکا
 رخ آو رار دنا قارحا هربحا رەد اواز ولج بونلزب رود شموک ز ونلواربمعت نشو شما کی رحم

 رد هیدن هام نراقم هیک | اوک زا دسرواک ی یس زادسرژاکر میس د و لوا قالطأ ةد هشم 8 اراب دشا ہک طظ

 روز کن درارب صعشو ردداتنما کچ نا الت ههزص رو بمتش هک هدر هکش کلوتفهداتسا نشکعم

 هکردقا ودان لواهلس راف اکر سک ل کسر رول اب کد هنسک بن و فا ت مو ف رمو ندرارح هدر لذ کم ض و

 یجدلوع سرو دنع هد . رعرد باک ن دزوکهباهدحسوم کادو مج لوبج ےس راردناع رزوا ك !یهناداب

 RTS مود دانا دانم زولوا هناک یدندبات بارشژ ندیآ بادن ےس ردرظن ةدبسر

 دست یهو ردذوخ امن دروس نالواهسانزاواد ندی هام یرهش رولوا تی ج وا یاد هغئاطز,ندناشلا ےل

 رده اکندنن /وکز و ولورا كناضمررپش ماصهامه رم ی. ردلبح یلوادوخ وح امیخدندروسنالو اهنسانعم تلاتمو

 هدایعس داع" ردهنسانعمننمشاشو هم وك دوهتشکر سهدشزو راکه عن هعن راسهعس راسهتسرولوا هباکیدندنم هوضكن اوکرو والواو

 ندنآ کی ناتوصنیتسرون روس دهندنسک ن ندیادا ی هفت۸تراشاوااهدننزو راکشب رایج راس رد هنسانعم هداجپ

 نداعه فورح ١ راو یمانعم ترد هدننزونید نس وددومشسهدنلن و لفاع هنب رب افردرخ هراوفنچس رده اک

 هر رقرب هدناږهغصا < روس در هتک رخ :تمو و کم کا ۳.رد زعمندن [نیصردنعم| نحرهش ۲ ندقورعمفرح

 ریبعتیبگابزوکهننجاض كن [ذکر دلم لوشندلیحب لا اخس ما عوردت راشاهیایجس لعهد دنع تعنص لهاوردیدآ
 دیس بانحو ردقو قلعت هبه واع لیعافا یک عمو میلطردراو خدم لنناسنا سفن كلا هدملاعا رووا
 دنر زر د هنسانعم ید اد روان اتت رد نسج دی مش مبارك رات مضح تاواصلا ل كفا هيلع تاداسلا

 ی وم حش راضعد ردیعما قرد كام وح نج یعوا شورو E .رعردهنساتعمهندسو سکو که دنتغل دنزابو
 نالوا لاک لاو رادمسهدلاولنسهدلاو هکر دعما یس هد س اقدح عسر هللادمض تخدنس تحدنس یدیدزدسقا كه

RTE OEدهنساتعم ناتسدو هلو روس دردصهدس رع ردمناتعم ی کوک دو ننک هنس رد رس هح  

 ore pie دقلباهدس زعر دهنسانعم كىرودوهحال | .راهنیس ران نیس رولکهنشانعم شنزرسو نعطو هما هشابو

 هزکر شد درب زخآ باج درکصن دفدنق و ط هرب قوا نالمس ف : رز ادنارمث یرب ردیراع هدعفوم کیاربعتو

 هنر دنکیذنکه نودنا ها رخال الدم ردەدنعقوم كلي "تاهابمورفن یسنیوراریددرک هننسرمت نیا

 توقوروز ندمشک م ر ندیشکهتس رده اک ندةلوالاح شوخو تفوشوخ نداشک هنتس راربددرکهنتس شک !هساروق وف
 ردعداش ید ی رز دیس "لوس نانلوا عضو ی ماعط هَس رزواهدنزویبح یبسردهاکندکلیا

 کردی رلکدید ینیصیتاحترولواناغلمق تباغب کرد عون رب ندنازلفوردمتول رومد کر دهتسانعم نکآمزو

 ۱ مماراربدیخد قیحک رار دهب یناک فورعمو رولوا راسکنالا عت رساعقاو رار اس ناواربغو ساطضعبهدنفرط
 ندانواوروٌن .دحافتهدس رعردالا هکر د هسااتعمتدس الا وھی اب ويس روناوا عض موس راراولدهراتمو بازو



Vo’ 

 ۱ E رولوا هک ند یماروغلاد عدو دارد کم داب تبع |

 هد هزنو هدرتر د هنسانع هذان هکر دیفدا مو هدنتزوز فز سرد دوخ أ اء ندنو یری بعت نىربسهد کر ترون د هت دور تد رق

 نکعورک هسرولوا فصوهرت سپ رد هنسانعمذفان رغ دکرددنکی ی اقمهزواو دارم لمس هدرضخو خنوكلد

 هدنزو سکسی ردسانعم رازآ او تنوانعو څر روکا ؟رسرولوا ٤د نک سکه سرولوا ف صو هغرتو

 قلطمو رد هنسانعمەچقلاو هيت [ اوما طول هتشاتفم دیش تنس و تمان مااا ا روس

 ن وک اتسم نوراسبب نوراسس ردهتسانعم ساز و شابه دنا بلدنه+الع ونوسلوای معدل کور یاد رک زوم روس دهنفرظنارش

 هزبش هکردتام نانلوا ر بعت سا نورادسس شعبلادنعور دبیشح قوا روج عیدی انوش بوح هدننزو

 .ند ۳ ماش وردهدنلکش یار قبقیارببرت هدنزول ات ار رمصماصوصح و هدناتبسد رعردند دس

 دکر ت رد نادا هکرد سویلاساس ےس | هدناب و هلاروسکم مال سوبلاسس رارید زاعروق هماع راراس ماعط
 هاتف ناسس ناتسس رارول زا رشت PEE را رومشمرلرب دیدی اعاتتلحو ناغر الا

 هدشرر نتسنز يتسدس تسس ردشدزوواک نادندیس عدلا را اید تحهدس . رعرو دهد

 نیس ا 4 ارس یس - ردیلعرابراطروسو شواچن وا هرسو تاقاس ورک ارد هنسانعم یی ۱ "اوقعقلاعو قمارص

 ارس یس هرنزو لم كس لسسردهب انعم لوا یدو هار مضو نس خش وز تیپ وو دهن یادش هلفاکو ارنوکسو

 رعت هعصرام هدننزو رک ین هددبومقا رت رد تک هد وزوکرذ کنان منا مورد همان

 یشدقوص برقراری د ید اربد قشاعو مس ف رح ماغەدراد ضیا د یخ د تا ماغو ما عهدس رعردتاسنانلوا ۱

 قوا غالد هر رک تو ءاملا فرح هد رع ردتاہنرپ هنیشهنسهرتوصهدنن دزو نورت شو یل نوره ساس دىنا ابیات 1

 نسحو وواو کو لزوک هدننزو خم حس حس ردرظزیهدلویرار دا واتر هدنرا کوصوهدرلوصلصتمرارید ۱
 هننقفآ قلبراصنالواضر اعهرانسک هدشنزو لیدتیسیدنلوازک دهکردهنسانعمل وسلب غ مش رر عسر دهنسانعم |
 هدرا یانعم هلا تلکس لکس ردهنسانعم كس مودمو رود هنش یادغب هدزز لس نکس رومدا

 رقم ردهن را تعم ح ردوو ںارہ هداب که رده رانعمحدفو ار تند زا کمر رو یکم کس یس ردفدانم

 قلیا کیهسیصا یلالدهبانعمو رددوهعم بارش نالفیلئرب بولانقیلث کیاندر وکنآرشکردهنسانعم
 ظ.لختهدشنوک بطال دورو رو دهن هرش ا رح شا ول جن هد زو نالیکه ال وپ یان نالس نالبس ردرامتعا

 س

 رد هو يم فور عمر دیعما بانعهدنزو هناواد اليسر دیده نسک رب ندا هدس رعوروش .دهدهنزمکی من شفلوا

 هرزوا یدرتداصافو ررددو ر و ناز ولدا یکم دلم عارتخ او فینصت یمهدنزاسمان درا لرب ورب ورخ نوف

 ]| هقح + ییدقاطتق هن ریش غاب ۽ ِكنروا ۲ دشج نیدآ ۲ راربدیخدناهج شیارآ که یشروخ شیارآ ۱ ردرانوډ

 ناورداش ۱ ۲ یهسورس ۱ ۱ناسورس | ءزسردزرس ٩ رار د ځد ناهح شمارآ ن اح شمار حورحار۷ سواک

 کو د اکک ۱ ۷ .دروآدا جک ٩ یؤرلفق ۱ هراربد د بش خزف هک ځ رف بش ١ ۽ رب دمس ۱۳ دن راو رح

 اک ؟ناهوکربهام ۲۱ شواشنک + .جربانک ۱ 4هتشوسخک ۱۸رردیدسواک |[

 رردیند نشوهداب هدا نشود ۲۸ یرابو ۷ نوا ؟ رر د خد ف امر هدو فا ر هم ۽ 0 قاکشم۲ ۽ ۱

 حور جارو ديش نود 1ندراناناوارکذ و هد کمان رب شوز دخ موح یم مانجا فاکر نخ ۳۰ زورعن ۹

 یو ریسک ھل هلا هدابز ځ درېو نل وال انزورشر فو یر دك ېک هځعوزوروزاس یلد ران "توسلنارک دیرامونو

 هدشزو تل + الیس رد :هراعتموروهشمولد ي نلزووا نکل رولوا نر زویواهروک اک | یدلدا دارا نطرپ هدنعما

 رعت اصر اکو دهدهننفآ یلیراصنالوا ضر اعهرازملغور دتخل هد مال ضرار د خد ید لو دهن یادغر

 یشیقلیاررکر ابو تآ او یهفروسیع کون و5 رد هنس انعمهمرو یر وس قاط م هدو هل رح هلا لوح یاب هژدس رار دا

 دن ندنکلسا ۳ و ءهجخ ار درهم هجراب یخ ربصوصهثت الو نکدهدیدنه ناب ازو یک یسهلکر ه اورا و

 6 رک س نیر یرلقمرب  کردون یھ نککردهب رضنانلواربسعتر امو لس یر او شم هحرکه دننزو لف لس لمس راردنا

 هیسرو قنابدا یو مرح یرلطب اض ردە رضنالدرواهل ] | زاتوبیراو مت ندالنهدعد بیپ طاها دار ا

 رددا ىلا الو رب ورد هننسانم مرقد موکه دننزو بج سرو لوا دد ن درام “دوه غماعڈاورلر دیارب زعنژ برض ۱

 :تراشاو او نمرورولوهدن 7 ۱ قلابزوب نمذکردیعما ارهتر,هدلوةرب رلردنا ح رش هبا یتا تیاقولرارب دید ممشیهام
 ارد رعمهوبج قم ررددا سخا لج ح ورک لانرمسک | ملغ عازب هکر د هو دج هدننزو بات یب ناچ دوکهنسانعم

 زام يشن ابار ىشت 1 باوسو نشت 27بار وا لانمایح یو باغات کور ون و دل دنسهدیکرت :تلصا

 ا



 ۳و

 |ردیعما یارج لات ورادهاس رولواهباک ندرفودلونداند تشحو نام ایس رولواهدهناخو بساو هحوز ماش

 یهقلاس اید قنفزوس هنکوکردناس یراکدید حالوق كو هجا قاو یلکن روا هد یکرواضس لا مركه دم رع
 لبح هدنزو تسمهاس دسر اف یو ر دهد اتو لشبادتماوزلواهدابزندهنادرنوا

 اعر رر دنمهم ردراو هجنحرب هد "آر دیعما عضومرپ هدناح رخ لانس هابس نیما رولوا هک دهنسک البو سک ابو

 لاحرد هسل پا لوخ دو مدة عضو یسیرب هغابنالواهدنفارطا بول[ اوصهلذر ظررب رل هنسک لول, رب ندن [ هکردراویلاح

 ماظو لمحو ردهنسکهدول اوراکهنکورحافویساف ر راک ءابس رولوا لزتبمهنرا رع یکربصیمعطتی وصنالواهدنرالا
 ردم ملک هاس رد هنسانعم راک هایس درکهایس درک هانس ردهنسانعمتسدهایس هساک هایش رونلواقالطاهدهب هنسکرادعو

 كنالسرارار دیار اکشهلکت 1نیطالسهدن را هکر دروناج تاناواربعت اوقهرقش رة شوک هايس رد هنسکجلاط کو تنجو
 قرفدهسوهامس رولوا هناک ندرا دغو ل اظورد هنسکراک دیوراک کو یصاع ةمانهاس ردنک هک واا۶مادور دیمزالم

 نوک.كي سنا هل هصیصحت ءاه ها سر دک لیا قرف فورح سویلک یی ههه دا مم دک ك لازم بق ك مس یهرقیآ [ندرک ۱

 تل رایماسا تربشعرب او رکسعربو ردترابعندنلیصفت كيابساو ایشارت سیو تتکو لاقناو باوتاهکردنغلیهایس |[
 نوروشود لبخیدآهدتساصمیاننا هد یب هدیهامس رولا هک ندهزشانو یسورو رود هددنلصعت هدارفهدارف ۱

Eنجف لات هم فاش و زو اوا و اوت تعاون و ده هنسکُ  
 رد هنساذعم قناصو نیقشاشو كن دو هتشکر مس هک .دکردفدا مو هدننزو بدت بیس رواکي ما لعفور دجسم ل عاف ما

NAنامو ناعورامورات ردندتغلمیاوب باتو بس ناتو بس رار د حاق هدم رعردهو-مفژرعم کروند  

 ل هتشکرسو قنة شاش هدا عو لغشرباو هدرمارورد هنسانعمریخمو شوهدمو كن دوكان درد دک ملوان ۳

 روهشم لضافرب هل اواو فو ردکعد یومهالا رد. هک هر ول سس ول ت یاب هب ویتس روس دەدا كلم“ رسو

 هرول مع تغلرا ضعرو ی داوا بام هلباهب 9 وسس ]خواف .طاو لآ ی کم ایراق اش .کیاردلماک م اماهدوعش نفهکردسقل ||
 هد در د رغمیاب ردلحاوس ضعدو هنا اول سدةملا تس ردقلان سذح رب هد زواجك ابییس اس یددردمب رع

 ردننایرس هرولرمتغل رولوایب وط رهایسناص هتنا هدنفوح ر ارد لاتی م هدر کلا ناله ر رءروتلو
 رار هلتر هبنکسا كد اناومحرت اسو ی کو نوکر د هنسذیراک دیدرببقرقه دننزویومی هلن ةا تای ار ی ی و یه

 رواکر دصم مسا ندندصسو ردتغل هدیلسراخ مح ردهنسانعم تةشمو تنخو غر هدنرو جر ج اقروا

 قرب وقدکرد هنسانعمهوعصوردشوة یراکش نانو عتهقاکر دهشا لو هم نیغ خف و یسراف عج توعڪس ا
۰ 

 ۱يمودعمو ل مر م اطذو هطدار ریش وتو كل مزود هرن زو ن درد ند حس ند ڪسر دتغل د ږلوج خفر ذشو ودی زد

 روهظ هصدوخرب یرادانقزونه کروم ددنسورواب CE TOE هلیسر اف یان رب حس ا ردهنسانعم كاا

 قارات ترد ردناک ولردرب هدننزو ڪم لحس روناواربعتقالىآو تانقلز 5و یون یراصهلوا نکن نکس بوسلبا

 ندنرب كتهئسکرب ناداه اک ڪس هنسانعم شدشلح وکرولوا رغصم بدنا جرو وشپپ وخ اس هشدشرپ

 ناعمشوقوط هلال ویک فا رسرو دهب ف رک او یلقواهدننزول اول لوس زدهباک ندا وهلو هنسمقلاف |

 ردهدلنرب هددنج قرشهدسو ار دی هدلن رورد] اهم شدنوآ کر دیمادو هعمنزوربهدنانمارتورد هنسانعم

 یسهرنوصو رو دمو هدس رع ردن ردارب كناعوص درد هنسانعم قسمرص هلفورعم یاوردروطسمواد

 ردرتومهدوو ضیحراردالوامت رر د دءاملا سفرکونعلاةرقهدسرعرو ەى دود ین جوک ۱

 هدلب رب هدسر اف هدننزو زامش فارس یدادآ زورشنککر دیم ا .دق رهشرهدنراکسرافر هه هل هلو وحش هکر حس فارس |

 خد ندةلوا زا: نو یغتسمو ندقمة و ندقغاصواوندةلوا لننادو لولم ندمارمس ردشاپاناسوذذرریظع ۱

 هدنوک لواورد د و عسم هد تب تیلهاحضرفردند آن روک یمن درذ نوا ند مسح روش هتشزوزوزآس نوو ر روزا هک

 اا سم ص خش نذیالوات سم هرصهبا تان روک ل وادکا نوکر ر دیالوامت قضرنص نا تا هدانن زوکلواروأوایرلوطرژ

 قعاصواو كلك عیشو یگ < وط ندشرس ردو یهجو كس راکذند روس هنوکل وا شعارولوانوصم ندهنحا

 قشموو ضاسو و لوا ار ےض مربس مس رولوا هک ید ندشمشلرا اردو قلو مار او قا واز ان یو ىغتسمو قمقسو

 ی۳ هدنک ش سود 2 قرا شو یتا رخخو لق ن دن ارار دب "ارردنا عطخ نوزو او هجا هذ عن بور يص نزول كنو کماخ هکر د هنت |

 رونلوا قالطا هلو قا[ ی نرد هدننزونامهیم نامرس رار دیاری بعت هعصتی آو هشرو مر صه دک رترارر یزاولیاوا

 قنعلالب وظرون د ںی ررغم یا2 نعد رع ږد شوف غریسهدننزو كر یئ تیا د هدەر , ر شقنمونوامو |

 ت ر رو جغد دلو تراغوبث اعناعد ردن : د مارک امد ھک كس راترضج نا وفصننلاظحو راد دید اةن نما
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 بیست e ا

 شوخ یک ل بار دشوقرب ن دن سنج هحزس هل حوت غم یار همسر دیدآ قمری ا مظعرب هدننرقدنخ هدرهنلاءارو ام هدننزو

 همغنشوخ وکی راک د ید یشزفاقسهدتغل ضءبر دب راکدندسونساالاخ دکرداهخرس هحال شو وفرد دم
 تنذتس اناودوح وتاتح او فو شراهظاکردهنْسانفم عضاو او هدننزود وصقم هل قم نغ دوغ دوو دنا و

 ام هی هعظع روما نوجا یلاصحتا لیچ رک ذو ماکت راسا تای وجت روغیسر دن رابع

 دتر بوق آنی وص لیس دنکد السر دما هجا لزانورپ رخ ندر هد زوروفمط روس روغس دنرابعندمادقاژ

 نادن ١ یسالعا كت ییحرادر دس الو رو شمر هد هک وا نیه دننزو ناربح نالبس الیس رونلواربعتو گروپ دەر

 هحاعا نیا قوط یفرط ییاكفردنوس .هدشزو ی میس ردهنسآنعمیلوانادرو قم آ |هدس .رعورولک
 مضونو نوکسو اف رکیس ردده-ا روط لبج هدم ر ءور دلا دنک ووپ خان انتس رز دو زهدیکرتروشب دا

 ردهنسانعمی هاک انو تاغغ دشزو تس دیش تی یوم هتسانهمهرا مش نو ختو ر زس دهس .ثهرانش 7 اج

 هرف ردن هامسهدننزواس اروا نیشلد هدس رع ردننما :دنغز وا یورو ناب

 تاربدو ت ايبود هسا نتسار ا E ی ایسردر ذصم نما ند نادت اسم درز باق ایس ردهنشانعما

 هینیفل یرتلا یداوو ردقحنربف نالوا ارهاظهدنزو وصباح ردرطن هدنسرهدهنسانعم تاتسورولکه نسانعم 1

 ما هدنزورابخرابس راہسرد هعلقرب هدهماعی :رهلایداو ر دام سم ین ابو داف یاحردسعو رقامرش کرد هنسانعم لالخ

 ماش مایس ردهنسانعمشارتلق هدنزو روالد مساس :رسایسراراس ندنراثوا یراطیرب ولو هنرار دک متا عوفر دکردهننکش 1
 ا ها و ناز دز یر هل یار او دد ریمل ءارو ام ہد رو مات

 ترد ندذرطره بولواناباع ندنسهسک | ك غاط لواهدق دلوا ی اعناعس اه امر د شمر وتس وکی آرد هاچ نالا

 هدالداو د هدر ملا ءاررام هد یس ابعیدهم تفالخ خنق مرو نهذکه لوا مواعم یدبار ال اص ودرب لد هرب ځم رفا
 عاسا کن هود رلغلوا یتراهمهدن ارت ورڪس عیداباتیه ول ءاعدالل وا حسام ل ول ی داق تعاںو داروهظ

 دنارتیمن یک توکار وشهززوا لاونسو لد تردنو اراد دلداادفس رااح :هدنس هک ءالع اوراد دلا تدامعبودبا

 عح هلوا نولغمهرکصندهبراخ تدم ەحأ بو دا تعزع هنسهلازا یسامعیدهم هدند :امونتنسهتسیدلوا |

 مشج تو .عیقهدیاغک ا بانر هج یدااقیرتاویدیرا بود هما سیدنکب ودانمت نر طق تلخ ديا بشم |

 || کردهسانعمد رجل ود خف كمانس تماس رد هتناتعم نفت عانق یدنلواهیجست ی حتما ولف یدر دارت جان زا

 هد دن یارب ازارکه دن اصم خر هدزاودردندآ فار و اوا می ریو رد ثر مکن باس اوردا رمو یراعندناب وسدٌهقالع

 تر ویو و نتج+نیشواح رو که وواو نخ س .شخواس یداوا لاله

 نود زازعا یدح اف هناتسارفا تنقاعیدلوا ما روزجب زی یلواهتخشآ هتس نگو اتوم یا ردساکیک

 لتف یزاظم لوا بایسارفا هلسارعا زونشر :یزدارب راد | لماعهورسضکندن 7 ۱ یدرو نواب سکترفیزف

 بژرو یا شیپرک اسعهنیز نر هدف بودی لنت هر باد لغایت که شو

 شخفابس رادلباماع لتقلدهریتسر و كس را اریایدجاف بوو: نمواعنروآ 12 هتوطن هر تاتسارفا

 ردهتسانعمدانآ نششواس سو اه فاکر یک درک واتس واتس رد رپ لپ یسهدرک اس شخوایسموقیهدناروددانآ

 نانلواریبعتدقت آ ۱ RAE .رسور درا اجمد اواو خشر دتغلندنظفل ش ةو اس ەد زو شوک ۳ شوابس

 ۱ راو نام ید هدسرو هاکسن هانس ردهتساذعمداب 1 ۱ شخوایس موق رم درک شواسو دانآنئوایس ردشوج ۱9

 ۳ روئلوا ریمعتلدنقلوکوهرقندشاب هک هتسانعم مفاطتسم شوخنرس نیک ۲ رده ساتعمداوننوم رخندناولا

 قرزا طح کرونا طح یی دردن د ةغبس طوطخ نالواهلج ماج ٤ نوساوایدنهو قثنسزو دهننالوکبرع

 دم ىدا چات تسدیف ۷ ردرابدنفسابسا مات < زذهنسانعم شرتو سکعو سخت 0 زرد ید

 لوف هحکو یشاب وص سو و هاتس روسد هن ول ناسسابیدالوا ناتسیهاتس ردمارالدتونهدند مادانهایس

 ۱ زانوبهدفاس روشاوا قالطافد# یلک هر سولاشم قاوفهرذو زادقوحو شواحو روس د هنس هلوم یاب رازابوقللوتو
 رربدشوهایسةدهب هدزنامولس بوی دلواندهبلاغ مالعا ةن دب دنک لر دیکه فجر دیکە اس نو2 اتنا ھم ۱

 ۱ رونلواقالطا ەدە هه د اطن الو یرلطظد اع هنا الراو هبزابتعایرلکدیکن اکدزم ام بول! یسابل ام باوا های ۱

 لب اهدا رددوکس هرقندنعاونا یانادوکس لس هایس هل رابتعا یرلکد یکهاسیندران [هدمارهاظ |
 نوالارعسا هرب رعب دول واهادس یقشخ نکآیدنل وانا هدنشهدام هک سردهننانعمنز ولو كرد رر د هئشانخه

 زونلوا هر اک ندهناخیتمانز موتسوردب رارداچ ماشدا هکواهرف هلاحهایس رذنولنانلواربمعت لازم رقهدیک و
 حرم
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 ریبعت رکب ذب هدنک رتردند هلاشروص ژردیدرکآ" بدو كنروا تةھردزدلب یدیدکی یو ردرلعداوهدنس ولو

  ۱۳1۳ reن دللاد ف یرودهس ردهتسانعم لرب هس هللاد ف لرد هس رد هن تسانعم نار ۱
 رب دهس هلغلوا ل تشم یدک ج واه د نور دردیسه درک ان راغسرامعم کز دقنزوخرصةروشم رد هس 2 دەس رد هتسانعم

 ۱ هدننرورهمرپس رهس یدننلواناسهدنسهدامرامس یلیصعدردس ر عمز دسر د هتسانعفدرنکر رب دهد وام تغلارب ررلد دید

 رد هنسانعم قلقنابواهدسرع هاب اهو نس خور ۈن لو ار بعت نا E دون شید ضع لاد نمور دەت المرقد زوکوا

 هک ها ادفاس تاهت رد هعستلالفا کلن هب واع یانآ زدنرابعندداجو تابنو نا هکر دنګ دنلاوم ح ورهس حج ورهس

 | دنعو ردرودنط یال جوا هکر د هنسانعمرات هس ذور هس ردراشلوادلوتمو لصاح ندنرلح ارتما رددعدوا رصانع

 ۵ لہ مس رڪ رل دیدربنس یس هکر دهسا نعم ربنسو ریس وس لىتسەسرو د ه هتوغالو ی اکو لنحندنماسقاز اس نصعملا

 حوا یعد تلط هسردهنساذعم ح ور هسحاشهس رذتاسربهدنس زود راسباهنانردهزبشنلس .د هجصرام هدمکتو مامن

 عو هک لع ج وا لعهس ردتملظ یندندنچوا اند رد هچشمو خر ۍربوردام نا رطب یزیور د: باص یر هکرب وک ارد

 هبا یدودو آیشحو توویشع نالترکو قسلعلاتوو یخاعانال درکول قلع دنادر ةن مچ ردو ید یرلکدید

 قیماعا یدنکهدنآ اوان یلاعیارسرهرزوانوتس ق وردروډهرروا هر ر دنا اوکننهعلف ۳ هتسکشهعلق ۲ رخطسا

 رهوکهس ردزوهشم هلکعد نوتس لج ی رات ؟الاخیدیا ل تشم یلوط عارذ شعلازوب هکی دایًداینب كش د وا
 روم د هننکسرومد هدننزو كيوخ هح هوك هس ردترابغندداتو تاو ناویحرد هشن دلو ھ رددنزرفهس

 قلناوخ یربو یاکنه تسلوءطیرب رکردن امز حج وایییدلوا نیضعم لر تدم ولهس رارندیند تلسحراح

 هراتسول نانلاحهدیرا ودخا هاو یظالشور ولو اهر اکندنراز ان ی وقار ارشاو د ورد مد كاز سد دریو یس هنماک نه

 ادب رب صعر کس ناطاسقای هل ةلوایارتخار دنکسا یدیارولوا تقو جوا یهاشتوتهدافساربزرولزا تراش اید

 نوکرنههدنشومخ هلکسر دم اةدایز خد توت کی ارختسن اطلس دع!یدنارونلاج تو حوا نوکر ېب ہد ن مطا س اکرد

 هلتتسانمرب طل هخو كن نغاوهدابزلتب ویکی الواو یدلوارو مشمول دتبول خب هل غلو ارونلاج تبون شوهد تو شد
 باره ضروس د هنسهدارب شموکو نوتلاهدننزو لات هلام هل اېس ردهدنرک :نهموعصم نیس ثلا ت تاب یدخلواناس هدوزفو

 یدلای زق كانشىلاو هدقدراو هناکتعسرهشراکش لبنی ذیلغوانالوا لضاس هد ممز نارو تز م دنورو باترب
 یدلوا لاله توسلی ۲ م میسر یدلکه نکنخ سواکسکل ایسارمار ؟بع هرکصندغولد حس قالوا لصاح ندن

 یاس قدی درگ PTY 1 یخ دز یهاوهویداداسوخ قرطات هدکداک لشارع دفا یمهدلاو

 هح وعم نیس لوا تاب و زلبسم یناکو تغاترد شارو هدیابجژا :هکردهدنعر هلم هم نیس لصتمهب فاتت

 یوراد فورتعم" کر اس :هدنزوانا اس اس روش د درجهدن زوعردهنسأانعم شا هیتر مرد ەد د

 کرد ةنسانعم واسهدننزو رنمازح  هلخ وهم نیس رسآبش ودروهبشم یکمءانسزواکن دهمرکس ا

 هکر دنیای دزو لایع لات زرا ندکوندکزد هنساتغم دغو هک هدننزورب ,وارفزلفاکر یک اسو دیشوقیحر

 جوا هدنلکش یک رومذ هلن لک ٹی یانزارسک كمال انس 2 ناآ نیرو یاسر ورم

 هدن لکه لک فغل یلعرازکود هنسا او فا رطا كن هخلدو هس لول هلک ك نش دهدرلک حتر دنالقرو درب ىلە شوک

 هرمش الاس راد دارم لا هزیخزا صعد تورا نم هوارد او هکم ک یراد اهوطخ رب هل غلاه نادانارلهذاس و لرات ۲

 هوا ی قشطرط هدنزونابع ناش رد غ2 خر وپ شه دزو مالک مایس مایس راریدطایسهددتکمت رومدوز راک دید

 مسلما شوخسناو لونا تخلو نح اصسرفلا عج هذنزو شوک ءلیسر اف یاب سو دس رار بد هقشعهد رعرونم د
 یانسوبذس رارید یم یار هغ هدر ابد نشعدزولوا ناد یزاک دید قرا ف راکه دکر یتواتوطخرزت ا زی کی دتنا

 نود ,نوڪش " ردمزوایروق با( نوکس س تا یدلب ارس هبا و پس ی اص سن عج یخ د نوب ها هوم

 هدرو

 ) قطنمه دنور دلع ثحاب ندايشاعیابط هک ىع سط لع ۲ رد | ء نالوا قاعتمهب همهلا تافصو ٹاد ی عد رذ ی هلا
 1 دنررخهس ردغامدناولاهس رغم ةعرعهسو غادر دغرب تئ هک ینا نام ۳ردلخادیر

 | رولوامنرف هدقدلو ضن یسویمردر رپ لک لک هتیرد اتو قانو خاک یدنلوارک ذکر دهنسانعم حور هس
 ۱ أ یشحو تورز دیملعلا تود هس رعو قلع هس ریس هد رع رار د ید لکهستودرازدنا لامعتسا هدر :اضن اف

 0 فاکلاقلخهدم رع ندنعونالنرکو ورد لاغ ی لوا تل يج هرکه روا نم صور ر ط تمرس ةو هل غلو اج ورشم

 1 ناوکتستعلت نادبنک هس رولوا ی نحرق جضنلادع» یوم ین لر صت ی یرلکد د فرو تداو رول شوق هرکس و

 غا ۱ زدرانوډ هملقيوا لوار دیر كن هعلق را نالوا مدرک اب هاشد شجر دغورعم هلکی د ناد بیس هدزاریش کرد

۳۹ 
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 | فو TOT YEY ت دص مو امهدننرول وخ هلا هلو ې راو وسرد فو سایفو ےک هک انیاقر هد ۱ ملتیسن یاهدنزوقوکیقوس ر دحمان ف رار هاظ هل غنوا ناس یخد یتیدلوا تان یراکر ید یا طو کد باعشلا

 كوخ کو سرو د هغی هل ,تسو هنس هل نس هاو یا دغیوزارب دید جموک هکر ون دهن هنسک هسوک ی اقص لس رع
 زار دنا زممعت لاصهدمکر ترون دهننف ۲ قلی راص نالواضراع هناعور نحهدنزو لدو دهل سر اف فاک کوس هدشزو

 ناب وتقم فا کوس ردهتساذعم بحاص راو ۳ امو سال وسرد هنسانعمم دز امورلنابهدشز زا شوک 7

 فاکی کو سر دشمل با تدل وسول هال ىح اص س هرقلا حک وردهنسانعم ردو لسق خار روساصوصخو خار وسو كاداموع

 ردفدايم هدسن ا قانعم یدلوا 4 درک ها ر وس هدر ا وغ ا وس ردهنسانعم هدز ٍتسدصم و راوکو دولس راف

 ساسحا هدةسرغدیراک دند ناوقردتلع فورعمهکردهتسانعم خلوقهدیدنهتخاو ردهنسانعمنادوانوقولواو

 رب د نسرف هد رع ردهدنسهلزنم یرفاحكناویحرت اسرون_دهنابط مود هباواو خف لوس رولوا ثداح ن دتالضف

 لاادقلطم هدننزو هلول هلا لوهح واو هلوس یدلوارک ذ هکر د هنسانعم کو سد رز كب وخ تالوس هدشزونکرح

 دشلب زاوا و لوا لود ید ییسات اویسانا هکرون دهلوقداز هناح لواو رد هتسناتعخ لنقو ید چارو ماد الا

 هدننکلهتارک هدناتسدنههدنزو تالمهملنون تانموس ردصوصخ هزاوآ یکی سزلواكب وکرولکهتسانعم |
 یراکر یدتانموی دابا بی رذقو مده خدننآهدکد ابا خف یک لام لوا یونزغدو ن اطلس رد نا دوشموبعقاو |
 اغر یودنا تسکش لدن [یدنا مرتشودقتعم تباغدهدن راش دنهُ :رفکیدنارولواهدن "[یدناندمارغ هکر ص

 ناتفآ هعشعشروهظ شن رفٌةرفک هکر ربد راضهدیدلب الشیاهش رش عماج یکی دای اش هد هنزغ بور و تکه هذ ونال
 نوکسردوتانم نانلوا رک ذ هدناشلا مظعنارق راب دروتک هناتسدنهبول اند هبعکی رو نه تانمهد هبمالسا |

 || هسانوردهنساتعمرخ موسر د بکنم ند هتنان هللا موسر دسر غمور دید نه هز وډ نح ت غله دلو ترب ر دتل ځد تانم وسه لهه

 ردنموس راد دیدنانموس بوناو فیت هدعد رولوالمد حص مظعم ی کرتی مک. رتیانعمه)غلوا هنسانعف طظ

 بثاخو فر طهدنزونو نوس ردهنسانعم فر طودحو ج واهدنزوهمور هموسیدنلوارک دهکردهنسانعمر دنس

 وس روڈ هن یدلروخ نالژاهدوشوا هک ات نوولوهخواو كنادوس رولکهنس انعم دامۋ هسورد هنسانعم

 یربغونوسازا شموکو نوتلارد هدارب ناة > ندنزغاهکدا هدنزو شزوس شزوس ردیدآ هدلن رتهدننزوخ زود

 هرب نولواهدنمرشو لیعخ ندیدانیوس ردهنسانعم هکناردنففح ناهوسهدننزونزوسلاه نهوس نوسلوا
 دیس تاب 1 8 ٤

 هلم هه نس لص تم هناهناس جوا یرکب رارب دهرا هد رعرد هنکیآدکردهنسانعمنزوس نرب وس ردەباكند خاب

 هدننزو نټشېن نتسېس ردهدنرک د هحوتفم نس لوا بار ړل چشم یاکو تغلیلا زوتوا هدنابحوآ هکردهدنتسر |
 مهو یهس رد ناماهرب زو مانو ردهنسانعم ناسآو یالوق هدنزولها لهس ردهنسانعم شح وو قو قتروف

 درس زدهنسانعم قواولترم هد رعو روند انمهس هب هنس لو عمو خقروقر دهنسانعمسرتو مدو وةر وق هدنزو
 1 غلو اه دنلاصتا هرو نمد ق حاط لوازد هر ر درب ضعنلاد نعورد ءاطرو شمر هدش روز یر بت هدن اعا زذ اهدننزودنچ»

 روا د هناذف شعب نوزومو یرع و ط اضوصخو ےقتسمو ی :رغوطاموعهدنزو ص یپس یدنلواتنس هنما

 تہہ تنهس رواک هنسانعمناوحوو خکوهزانو رددوخ امندنولردورسنالوایتاش ےقتسم کیا هک ی یخ

 هل ردکءدولنآ حوا هسا هس زدهدنرک د هروسکم نتس ف ابات یکی ارسهاشداب ردهنسانعمیلاع یاس هدنزو

 روشلوا قالطاهدهر هنسک ندا هلو تعرسور رب دورب هما هسهدرب لج هب د تیک كاجو زت الشمر دهب اک ندتعرمنو

 ردنا لدن یسیکن او نوش هس رپ ل رشک د لت ون ترو دنک هلا تا سار حوا ابرذک ا هنسک ندنکږ لعرب مزلا نلوصو تع 7

 لحو رکف لحص هکر دهشان نوطد نالوا هد عام دلا ما غامدناولاهس یدنلواقالطا هن دنا تعرسو هتعرس هلا هق العود

 هطفاحو هل دو هرکغم هو هرلتوف نالواهدنلزمی رانکموردهدنس هب اهم كش وکرب یرب رهرد ظفح لو لارخ
 نزودهرف هکر درونط لللتحو ۱ اب اهن رود در کز عن یراکدکح هنن راکوا راز ابراق هلیسر اف یاب لر هس روس د

 هدنفرع نکلاسو رد قعو ضرعو لوط نالوا یسانع بک ل چسج هکر دهشانداعدا ةداحهس ردنراکد یدهویرو
 سم سو

 نداراصتهفئاط هللا هلو دعمواو ناوخ هس ردتفرعم یار در انع نذتق,ةحو تقر رطو تعد رش دکر دهشاث ناکرا

 ردحوا اشاحدوحولا بحاو تاذ رد هفت انرمغ فئ اطیراکد ید هبئاکلسهکرد هقرف ن دیا تراسح هنلوف همان لات |
 ردلکدرضمه دیو قاشا هما ازار دیا عدا دیح وه اذه مرد یسیع ترضخ ینښخجوا بل ین دک ازار و
 هراس لا هدر مر وتکم ر طاخ یول اغ یکی ترار د ردهدحاواادقز دنک هنداض و ترارحوم رح هک ننعالشمرل رد

 ازداد تردنانلوا قالطا شعنهدنتروضینزک کر دز دلب جوا نانلوار بعت شعنلا تان نآرهاوخهس نولوةباع
 تست

Bago: 



 رودصد رش تزع باطخ هدق دلواهدن ددرصداعصا هبورلد : اید یلارمضح مارک دک الم نولوا لصاو ه هعدارءاجم مالسلا ۱

 هکروس دهن ر رت اولا هدنزوهزوم هزوسی دلو تصخرو نزا هحورع هی الا بول اه هد ماقم ځی دلو لس هقالع ۱

 یاز هژوس راربد ید قداحرد هحراب نقاسلایواستمو لکشلاثاثم قالوطنالوا هدنرزوا حق هدفرطیکدا

 ندنآ نکاردرونابرب یک كنلک هدننزور ایشوهلجم رسوم هدب زرد هنکحو EATEN د ۱

 : لواتبوروسد نوگكمزوس راد ز اعر دلال ییاهدیعف اش به ذمرارب دراکه دکر تو ضد رعرولواهحولءرا

 عو كنحاغا ماج روس دراکلا رب ونص or رع رر د ع نسوس هدههزوغاحر هشورولوآاتسبو یزبرولواعون[ ۱

 هدنزو دننمنوک شرا یاب دننسوس ردتغلهدهبار فذح رار د سرەد رعرو دا -هدنتلدنژابودنزهدنزو ۱

۳۷۰ 

 یس راقبحن ق قیر اقر نەن اشم ىلو كهن سک نالواالتبمرارید یساقووصلب هتلعوقلخ رو دهتلعیر دارببعت

 روام یو نولک رجا اد زرد ید ی لع لیجاک او ردەراب دوخ اوردقمقیحار ةصولا لوب اور دطاخ یلتدح

 هیلعواتس ىلع یسع نرضح رک اتو کو لب هنکرا یسعترضح یعد یسعنزوس نوحایدابا

 رادروکر دہمراو هنسننده وند یدالعو ناسا هدنرزوا هک ار هل داو سچ قرزوا نشم تیرشح کی دا

 هحردقول !یدنلوقدربقد ارقي دنا نیو از هدنراذعا یمادرراد دار ا نشان ییتسوامهالا تسح یش دراز [

 رربدیند العد ردهعطق لكشلا نم نالب کیده "1ینتلوق كداول هکر دهنس انعم اتش هد نزو هز وکه لس زاف

 یراکدد یرابخ رادتمراو ورخ هد دکر تو یرانف هدر رع کردنتان تسعرورو» در بت عملا دنعوآ

 هر رسو لام ۲ دیش اف یصاو جرو تععنسو 3 ۱ راو یساذعم ی ىلا هدنزو ناف فوص نانزوس ردنا

 دکر دهنساتعم راوخمعو نابرهمو قشم هردهنسانعم ی اتو یدل سف ءردهثسانعنرجضل اف اموژار مرد هنساتعم
 )ایت هدنعفوم دیو ناز او ردهتسانعم هر دھو ناغمرا ٩ ردنرابعند هن کن اليا ب واب باب لیتسود

 باوا هکردزغ روق نلسد هووک ۱ راو یسانعم ترد هدنزوسوط سوم سوس هل زامتعا نانزودوسیلصارولوا

 رولب روا > هراقو محو هراقوا هل ی دلج ر درون اح نانلواربعثر اکدکرد دفتر اسوس ۳ ردا اتو فلت بوشواهقارواو

 ردها“ "هطرراضعدوهدنوف راضعد ی ول ردةلتوارب :یک ماج فلعو هو و ء رو شبا تعم ناب وە ڪسو ل صا ۳

 مد زرد ید ی تل سزا لصا هنکوک ن دیار ھه یراکد ید نایمونابو یب لت هدر رعوراد دید

 آرب رنخ هدیدنهو ردروپشم یابنایمو یب رشنایم راردبا لاخدا هب هودا ی اعلو تد رش یس هراصعهد ررادا

 زارو زا هدخوم یاب رابسوسرولوا یو طرخ نوژوارب هد نشابوهدنلکش مولوط ش 3 و یزومطوصیعد ردیدآ

 یدتیا سفت هل رتسیاع نول راضعدرار دیا لامعتسا نوا یاضخر 1یسهمش یبکد س ضابب هدق مقر دتوارب

 هننشوق لحتهدننزوكم و سو -رولوا تاسنیرلکدندن .رکلدس هحرب د ةتوردظو لم واوا فص ندرش فلع ن |

 م صاس یعستربزولوا مسق تردردردآ كع یراکدید ماصوص ماوءهدنزو نزوس نسوس رردنا

 جسق رب ورارپ دقرزا ع یو وا لوکیع-هرو ردلکد نکلژربد د قز دکوب راضعب ولزا اروا ددعنوارارب داژآ

 نسوش اک او رولوا یکی ندکوکو ضاسو یراص ینعب رولواناولا یمسقرتو رارید ییاطخ نسوسرولوایراض
 یکایوجو نوصغدداوا هبیش هنسهخار هشة ر دیاری عت کوک شکنمق واحروس دارا هنکوکررب دو کتا

 ندرلماک تفلاعو همان ترفانمرسونسوس ردد یار کوکو یتسفهدیکرت رترد رع كن هز وعلحر در رک |

 یر هدینانولهلاف فوس فوس رربد ید یتیادغ رو دهند : لق هسوس ردهنسانعم ی نسوس هنسوس رده

 قواو روناوا مسعت یورو هک اکا دهنکاد هننکدا اصوصخو تداوم كرات تناسب

 هد تن اتعماغدو دنورو هتفوکه نفوس زدنسانعهرافوس لافوم لافوس زرکه شد رک هکر روس د هنن رک

 ن نوتلاو رو روس .دهنسیند ردو ید ودردو یفوا لنهنسذره هلیسراف بج هوس هخوس رر د یند ید لرو دهن بن یادخب دو

 همل اظسفوس زدرهحرزن ردپوردزوریف ندابقیکرزو هبافعف ارف :آرظوس نزيد كو هتاعکر و داد هک ی 2 و
 رمعز زد رعم هنسامساو ن تو * تلمبس دکردهب رداال یرلرشاو لشمارردهدر هج وارالناردهفد اطر ندهفسالف لس

 و رب درد عدا هناداقتعاءاشا قنات هکر دهندنع هان هقرفررد زراففاو هدف و فو مهد ماقا عیجیلذلوانحال

 اھ شآ هدینانوابااط نووکسوافرتخ [نونطفونسراز دنازاکسنایدوجنوم ان ًاربودنادنعت هکر دمردانع هلا“ حرف

 Tg لنابطاهدترولاشو ٌلاروس رونلوا ربعه اناعا هد دارا یر ج ةغصو یی هدابز هل غلو ارابتعا

 اواو فورظ نالسا ندلافس ی ۳ اطم هدنزو رادوم راقوش ردهنسانعم ےہ مک هژعبس) یا فرش دهوا

 اد تو ید لوا اک ی یت دلا تا دا یرخآدعد هرم راد ناعتلا هنصخ هدر ز ءرکر درسا

 تاقتلا
 ۱ سس 0 ۹



1۹ 
 مس سس

 مخردردصم مساندنتخوسنکرد هنسانهمزوسدنزو حوع حواس ردهنسانعم لس اولحوکهدنتغ)سوطو

 رد هنس انعم ندزوآ مر وتکءدنتفا دن بودنزهدشزو نکځو تيوس نتورجوسرد هنسانعم قم ابنتخو سرد دبنداز

 هحوس زدهنس انهم شنابر در دص م لضاح ندنتخوسکو دیف داموهدننزو ش سزوس شخوسردیل اقمكمرووک
 یراکدیدزب رته دلو قرب و هجراب یلهشوک حوا نلیکیدهننلا یعوتلوتكداونا دکر دهتسانعم لتخش هدننزوهشوک

 هد ږل دسر اف یازو هل يسر اف مح رولواهدنراززواحاقرب !جاعرب هدنفرطیکی اكن هماح روس دەر ر هحراب نی الا یو است مو ثلم

 هکر د هنسانعم قر حو شما درو هتخود هتخوس روش, .دلص هد رعروت داو مدد ولت ردتغل

 ورسخ ردع اه رن یتش ن دنس نام شاخ لرب وزیورسحو رد هنسانعم هقازحوواکور دلوعفم مساندنتخوس

 یدنلوا همست )سا رب لتتسانمیهیرب ره ردنا از وشا ید یس ںی ندب رعرومآ نالوار نسم هرب وزب

 ۱ ۸دروآداش مخک۷ هتخوسخک ٩ یورسخ بد خک م زن تح شک و دراج ک ۳ دروآداب خنک ۲ .ب تایسا ر

 هدیدالدو رولک هنسانعمشلوا دسافو شلرواف فوردو یاعتهلب اشنا اه یرب ر هر د سور ع چک

 هدنراد .موروروش د هنس هصول ب دارشو هنسهربح مزواورد هنس انعم نوز ومو شملت :رطورد هنسانعمهدرسر تیدصمو

 EE یداو تععنمو ا یوو دری دوس هل نسج یراث دلو ا قنا تهح حاق رپ روس .دهتخوسنهلع تب اط

 ید رلانعم ليک دو قمهفصوكمز او قلتو هلا لادردەنسائعمالطو ك روس ندو سرولوا یض املمف ند ن دوو

 هاشدانهدننزو هرانوخ هنادوسروٌ .دسرعهدس رغرونلوارسعت نوکودو یوطکر واکه دهنسانعهروس یلتءلدوسو

 تاتادوس یدتک هباسارفا ندنفوخ هلغمالو [ماز وا يس بولوا قشام هشو بسر دیس خب وز سواکرکهکردب زق زنم
 نام جاعا هدبک نتو كنراد هدزاریشر دب | بقن یراحباعا راقنمر دیتا شوقر كنز لشي هدنانو هل اوقات یاب

 روس دادن ندانواو ردهنسانعم هنادوس هوادوس رد هنسانعم ناکرزابو حاتهدنزورو روز رو دوش رارب د یشوق
 ندنجرب کر دیدامز قام ههم ۴ رو دسرعهدس عود هئسانعم یوطو نوکود ۱ راویمانبعم قلا هدنزوروش :

 ف نالوا هدکنر لوا هدرابد :شفدرولوا نده دکسکو رولزاهدکشاورطافو تآ شماکح طخ هاسل دهنعرب ر ود

 هدهرب "اسیمأش نوسلوا قازباندوروستآ :؟نالواهدنول و ی عد رار درود هلکز ارو نوک: ۲ اراز اتعلر انمنادنج

 ناغفا ه رداکنانلآ بالک هکر دخمم-لکیروسلکردهنسانعمكتریحرق 5 ۽ ردیدآ شوقرب۳ توسع_ |یدعت
 ندناهطاحا یفارب طارادامارب اد هکرزونب :ددنسورابراصحو هعلقهدس رعوردیدارهشرب ٩ رددآ هلق رن دنس هغ اط

 اعد رس لیس قلوا قدحارهاظ زوسدیروساار + ەد وعرون دید ەنىاغلۇد اورو .دخدضررردیراوډ

 یس هکب دلعادیحول هنؤکس قیقدت لها ضهدو ردات قع هاوافیصو هلتفصو ندلح ایتددلوافاروسهدغامدلاما ۱

 قلوا تدح یجدهدصلاخ رج رر دیا تم سڏ هوس هلغلوا .تدح هدنوک لوارلربد یرونسءامدراذکرفص هرهشءاهدرا

 هدف هرظلواتتلا دغر هکر دیس هیت با ارش ماعط هدر عروس زمه نوک وزار دیزوسرج ها هفاضااک یتیسانم

 نارو "ناروس ردموشلههلبار مد, هدقارعهدسوماعز ددآرهشر به دنزواروآروس روس رونلواربعت یدتراهدیکرترولاک

 رولوانوکم هدنلح اوزکدردن دنعو کو کزکد هدننزو جر ولج روس رب دجدور اسوس دهنشود ق جر غص ەد زو

 ةج لس هانا لمطزارب دانزوط هل هب ر قر د کر ت یاروس یاهروسزولوا فم طلو ضا ندزوط نکلرولو ایاز وش ی کز وطیمعطوا[ ٠
 حرف ماباو هدرانوکودانرثک ارون نمواسرد هنسان هم ترشعو شعو ن وکو دو ځ رفروسردیک من ديان هار وسزازالاچ

 لوکی اودرپ هدنتخل شل دنا هلازرښک ناروس رو.د جد. یانهش اک اویدنلوا ریست هل ء-او غلا هدد عو

 ران دید سهرهعداصا هنعاربب رلضعدو روس د هل ازفاح هاو نلمره ؛عیاضا هنکعو یربرب تبعلهدقارعر دیدآ |

 تان ردندعو و خد مکار د هناتنک کا ی وا هدرابد شعب ردفوزعم هبا ناحشروسابطالا نور دو 9

 ا سب ردا هنکعو ررید خد یدک نالغوا زوسکد اکو توسکنا ارولوا یراصكلمدکحو لوکیکح اناشروس ۱

 تل مازاد ناعر ینمرق ع ورور دکعدبوسنمهزونهدننزو یون یروسرلردبارمعت ی رطیاطو
 لکربناکس دشاموزدهنانعم خ رسكنرورذتانیرلکدند یاسارنءرتویهوکناحصر دک راب .ایسفت مبا یورداب
 دادا ه رب ندهیضام نطالسو ردهسنانعم هافروتحارو یداشو رورسوروس.د .دنرع قوا ےس 1 وردیدآكن زلعل

 ندیزب و كلدكلدو ها لخادو یرق یسهرمشط رلزب ددنعاتهدسو ارروُ دهد هرج اح از ن دنع و حاز رورد سا 1

 هک رار دیالقنود ی یلضا من ل دود یهدورم ناتق یاب سو رسو روس ردفورعم هبا یروس جاز ءابطالا نب رولوا طاع

 یدوقبإ 1 ند ردو لنس بودا OT یروعسمدو دور٤ یاب هلیس اوه تنطاسو تخت یغوا لدور غ رخ |

 هخلابم ندنموهفن كول زدهنسانخم هدنزوس دلدتلعاف فا روس :یدلوا تنطلس .لئان لالقتبالاب یشدنکوآ
۰ LEJ 



 ا »۸

RAN TEES:هکروش دەت اوج دزد یی ن تو یال رد وش دهرا  FR 

 یداونشاروم د تنع هدست رع ردهتسانعممروا هرونلواریعت یورآ شا هكر دهن یرآ هایش ۶ رونلوارسعت

 قلب ها ابا ورد هنا لاد اد زو ندب کب ناد دید زاداک د طو ج کچ نیک ین تورلاش ییا

 هدنس ردعضوم نلس د یرغصهډراوطو هحواهدن اش رج ریناعما قفکو یر تک اس ناو اه di س زولک هنسانعم

 لروح هکردهناد هابسها | جم یازونون رکن رد عطا رانعم نفعتم طناعویسروا یرومد هییشروهدنک

 ريع یسب نا لا کون دهر یرآ هاین هلئو نو کس هست راراج اضهننرزوارمجخرازانخز دهدح هاس یراک دید توا

 ندنعو ر اسزدشوف یراکشرب ند نس ةر ةد کرد ردراتنشیلذاع متو نون AE SE ةنسرو دهدهمزواهاتسوروناوا

 لوق مهد اغرولواه دنراتم ت نتخنو اځ ز اواهدنرادب درعو مور لش ۳ دناراکتشراهاش دانهلکن آ اورولوا رمعمهدابز

 اب تاکید تن اک رب رولوآعون کیاوررید روقنوص بودبا فی رگ او ءرار دیا دهد رب یرب نیط السردربتعمو

 زبسغالک لف ج هرەنس هرقنس رلر دنا رمبعت یس کوترو لۆ هدرارادد رب کر درزن وس یزنوزد غور ەتە ناتا

 ارش ںی هدترو رو سورح سود سز دولت یخ رد شوق نانلوا ممعتیو یر اه دنک۔ رز یکتا ردفا

 هح و تغم نوت هنس ردت ا كن هناد نانلواربعتیدز افر اک هکز اش ارس هتل ابنا و طة زرت یغل ولر دب راعء| تارو

 نول نس ی یز رک یک ما ماتم تنور اد زکات زورا نت نا کن هنوز لخوا نمی سقز

 تداغد یھ زاقیحهدننکلم نالوم ردیدآیلابر زور دانا ةم یس ر اخر دتعاجتو ٹذس لها کر د قور عم ها هدد شم

 هلحهم نسلصتم هواونامب یغکبا یرکد راربد ید هنادهاسرون د هوا روح هد نرو نیرکز منس زینس رولوا ذیل

 | نموطهدننزوو وس نده خسرو نیش لوا باب ردا ید اکژ تغلشد ناسکسهدنان ر کا هکرد هدر

 لوا یدباهاشدان ءداب لاظرپمهررت اد هکر ۈلاش نب مارب ندرحدرب وز ونک ویا تو یر هدنساضد

 هدننزوناوخ ناوس ناوس یداوا لالهبومت را نکر رتدعاعلاف یدالقس نوح روتا ۲ن کر دنانارذکندنر اُکهجسج

 ةدلناموع ےظعاداوس یکیسمزئصبولزوسكي وصندنس ه روط ترو الثمر دذ هنسا نعم مز ص بوازوسوص |
 هنری خار هدس رع ردیشک اخ مت هدنزو نوطالف بار نوراوس نوراوس رددمر کم «کماص وصخ و هموم

 ریبعت تسو ما کیدا یان دس لاواو جم دوس رر د یخ د قوا یسح هرقو یکم ا شوق هدنکرت

 زر اوش هفواع هم نخ فووا نوکشهغوس رردواهزوا تیهنوک نوک ندةویعیددفر طظقورعمنانلوا

 هدن احابرذ [ ۳ راویسانعم تردهدشنزو ناداته نالوس" نالوسر ولوا بعدی روش ناک هکر دج رخ یراکد ری هراناک

 رردنا مارتحاو داقتعا مع هدنفح لعاط لواروخ یدارارولوان ک اس تضابزلهاهدن اهدا اواردعاطرب

 ا ندنذرط هبلاقصو مورردکوک یاودرب هدنلکشدرو5و ی عرق فۈل فور عم هل اون ؟رردنانع اک ا دک ھوش

 هرب كاسكو قاط مورد هن سان عم ےطسو ماط ۽ ردنا یلر بن دات ارش |یءایساهدننغل ناتو مردعفان هنتاعدوقل

 ٤ سد وس تتي ودتوفمرابع نورت منی تاقعهدننزو ناش لاراب سد سدوس لرد خد ۱

 ردهشاوه هر ادر کن دهاص مکلادکردهنسانعم ح ز5 سوق هدنزوهسب ره هللو هیات سبوس ردهنسانعم ۱

 ون اه دی تر یک زوم شوی داناهد رعرد هنسانعهقاح اق ب وات هدانرویمرنیوس

 نردهدنرووم وس ITER دم ویکم ناسا تا ا روژلوا زربعتقالد هک فرط كح ها رص کد وکی عد

 هدف دکر د .ففحدوس ۳رولوا هبشتادا ؟روتلوا رتهکواکی مک نرد هح اتمنا فرط ۱ نآو یاب

 هرزواوص راو نکراعا رومغ» کانازآوس ردضتناعم ناددوزو یل دناوانض ۽ ردهسانعم تعفو

 هغانا ا د زاوس رولوا هر اک ید "ند ةغلاظز رر دنابخ ها عروس دةر فن دارو هد هد نزول نت ؟روانکودوص

 ۱ ەۋ دىق نآناراوس بآ راو دک عر ر ناتسسراوس ردهداس تابابو تنجدآ سس رک ۴

 هسک !ییدایاتداصاوزارید لانضدیک ی نردتف ۲ اد :زاضنالوا نضراعهننکاراذنسضعپ کز دار نیک الا

 ۰ هدا سل یویخ هدنزو وخ هل تراک یاب بوس بورد هسا كاوسمهد رع هلتدس مسکوراردنارمیعت ش رج وا لار

 ۰ لغ هدیدنهناب زوراریددنکم هک آرکآ اوودترشعر ندر ا شع نالوا واعتس هتل ابا مزراوخ قومحور د هنسانعموص

 1 یدنوس ادر دکر ویران ,اضیادغدو ندقویخردغطق ون هنر زا لالغ هدنمرش هک د هنسانعمناشفارب

 ۱ )ردقجروقنس یراک ناار دعوت رندن آ ۱ شوق 5ا دکر کح راو دروزرزهدب نزد شود قو غص اا« نو کس

 1 هاد درب هدنرو راذهزور رام وس ر وس رد ةلواهد دما هکزد هتنانعم یراودنشا هد تهاذنزابودنز هلن خا رپ وس

 ردهتسانعم لدلفوز هللا دانش ات ۱۱9۰ 3۳۵ رازی هوجم لپ یاهو دی در ذیدا

 نا
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 نیلحودالو سوپ r E ES هدرب ہ رعلاه افشو رد هنسانعممانشدو نر عاونب رشنواعدد ماه

 ندنرافرطیضرع شاقول یرلکح هملسار ههو کر دهرللت لو فو قوم اهویسر اف یاز «متسرد هنسانعم

 نیس فا ناب "ناب رر دید هن هروساموررالاح هقرطرب ںورب ورق هب را ةمرب نول شيا یراز ا ابزندنرلد اسح
 لیز نو فددنننوکس چ "مس رروواهدنرزوا ی < هکرون ده غیصهداردهننزوراذعزاتسرد هدنرک هروسکع

 ناس راے سرا د ید هن هب ول ی نحر و ۍراک دید ن نکو لدورونلاج هل هلاهراقنو لمطروس .دهد هقطیصد یکی !نانلوارممعت

 ۳ رو تک نشف انا یک اداب لر وک ندنس ردرولوا لجو ند هرافردرولاح فورعم لاو هد نا

 قالطا هد هصکو بس ازا چو اب دید یاس او ید او دن "اشک سوماکر دیدآ تمالورب هدناتسکرتو

 نانلو رک ذ هده وتفماخ ن روکسو نولخ من ےس راووق ود یکه دکیاردک حر هلا دحوم یاب یودخس ی ول دحس ر ونلوا

 ردقمربالوس رب ۲ ردیدا تدالو روپشمرب هدن ls ( راز یمانعم ترد وی دیر دنس رد هنسانعم ےس
 ندافوصاو و نددڪ+ډ٣ روس دهغحوح لوا ءردهنسانعمهدامارحو فلج ۳ ردیراجهد نس :تاسارحیلت ات

 بوسه د هی هک نالوا 1 ارومد قح هلاجو تو رازود ررکود ۳ !یرومد ردءس هعطق

 ءاومعاولا ردموظتمردیدا دا تاک رب ینینصت قرزا ےکح > هللادنوکس داندنس رولواس کو ناف د ورا نولواره اظ

 روش, دهب یدنهدوع باه ناه دنسرد هنسانعم هر د ذس موق یمهللادرسکه ردنس ر دل تشم یی هيلع ت >و ی اصنو

 دنه یو نوساوایراتسو یراتو یودنعو یقه نوساوا یخ هصو ی دنم درک ار د هنج اعادوع قلطم نعد

 رصشهدنتخل ماشلهاو روند هبهفئاط بوسنمهدنس هلن اتحت یاب نابدنس رونلوا تیسنهدنههلک کن دنفرط
 ردویرلک دید نسناس ررر دنا زوو دیاد ی هماعر دعونرب ندشاغا طول. یقمقحر دیدآ طولت

 قنروخرصقر دیدآر امم رب لصالا عور هدننزورامعم راجسردوب ید نوتادلسردفوح هدناتسد رب ءردعو هدمور

 میدبمسر هنوکرب یرود زعرصق موق  رامعمهک راردبا لقن هل وش رون دراغس هب دید شیت كچم هدب رعیدلبااش لوا
 دوکه ددو حایضالمم یدبارولوا نانا هبا فات ناولا یکن ولة وب هدزدنوکوهدمصک هکیدابانو ح رطهرزوا

 ما هدقدلوا ماع مود شیوا کر اتو یب روت ر وکر راهور تدوو صاس هدرابن یصاو

 نوچ یدلیانامداش اهر اف عاخ فیرشتو ناسحاو معنا هیات یی هلک اناسعساودنس هد ارد مصت بحاص

 هدنلد اقمو لوبتمهدزکتلوددزرب هسرول تراعورصقورکا هکی دید هناغساتمیدروک ین اسحاو هیطعهد هحبردودرامس

 لداتفآیرصتو لزا مدردیاراهطا هعیدب عیانصهدبزندنوب دیر مولعم نج لوا ماعناوهل ص قرختسمهزرطوا

 هملاراشم نامعن ن کا یدردیا لسمهتع-لوا یخ درصقو هسردیا ليم هقرط هب سچ-یعن مدرلبف علالت هن ریس

 هلک 2 اا2 رصقرب هرزوا حور شم فصو ههاشدادیربغ ةر نودنکم ار ادرو نمرا ,عمادابم ںولوا شد کم ن دزو س و

 نان "]راهسیاحرل دن آ اه , یتاشاندرصق ما یرود مرام ی داب ارم لس هظح المرولوا لطا مزامتماودرشت هدنابوا

 نها مر قورو مدور دلم عت سم ین د هد کر تر دیس یس ماعط لوس کرد فی و فیت و یس یدلوارو ام

 نلک ردسهجوز لغوادکرد هسانعم رسد نزهدنزوراحدرانس هدنرک ذ هموضم نیسثلات بار راک هنسانعم

 قذر طابراح ۱ راوسانعم تردلاهدحومیاونو نوک بنس رد هنس انهزکرزو ی وبقهدیدنهوروناوارببعت

 هرابنز ماوع ردات ج راو مداسشس هدا ذس دنیاو ریت ی اھل وز رک نھ ردهنسانهم دوغ هد زو

 ن کن ليئس رد رعمیدابتس ردهدیر اداب دنالامعتساید راک اکر رل رخخو قاع هلکذ آ اژربد

 نذن ایرلک دید یکینس هب ی ؟ریاسوک هنبزرط لدنصعونربالاح روش ده یک ك جوك هد ىاب مضونو

 یدزهو یور ردجسق افکت فورعم هلو هدننزو لبلد لتس رونلوا هظحالمقلوا فرو ذوخ ام
 هکرداقنم رز هل ہنس ر دنانس راب راکن فازو ناوج طخ رت لمس ردن یدنه ی راكد ید تمطاالرنسرولوا یل بجو

لسو یکلموکے و تابو نویز ردهماج هلن ن 7 .دناتلمهلش رک
 ۱ هک هی هماح لوا الازد لماس كر ر الممات حا

 ۱ دونس ردذوخ ًامندنو یربم#» 3 واکی یبناک هب هنسذش ا هدن ارواح رونلوارببعت یتاکر لوک یهاتسرتک |
 1 روهظ دم زدم دب "اقا رم ۳۷ سا مظعا ردهنسانعم ر a رھوح لامعتسا هدتیلص موما لصاحبو هدورب هدنرودونع ۱

 ۳# لوس نکرد مرز راکوا هکرد یروا يرومد هد زو نادنز نادنس روند طق هنااا شردلاف

 وک ء ر واک ما لعفو ردصم مسا ندند دنس ۳ رود لحر هدس رع ردهتسانعمقانا ۳ هنسانعم روتس

 ]| تارغح تابنس رردباتت وت ررفاسمضع شم اف هصکوراررواب راوطضعب رود هنسمزریز نالوا هدرلار جو

 لر رکلود ؟ ردهننسانعم نوبغمو هتشرفو شعادلا ۱ راویمانعم شدهدنزو هد هبنس راروق شت اهنا



4 

| 

 یی رپره بول آشاطددعیدب هک وکم سقلوالردیارک ذب” نب راجا لرل هنسکنانلوادا مع یرلقد رفتاری د ید | |

 ۱ ردشاطربهبس هدحرزو لشد لئامهیوراص لس رسک م سانس تس روس د هب فرک لوس یلتواهدشزو هک هکنس کن ۱

۳۹ 

 دما بح ۳ یقارواهسجو خو و مو و ع و دز اسنانلوا رہ ہت قمرا شدو یاغادنا هکر د هنس انعم

 یکی وک هک, یاطط ر وک تك سنس ردندآ حصو هو هدیاربا هدزو تک نت اتش ہسر لس ر و م هر ر ومس سرلربد

 ةوادعلا ارو ریش او تلکلارج هدس رعردشاطیمبدخارب هب بول "اش زغابولارواو هدفدلت [نوجابرش

 قاقس a راند هسخاوا ب ارشا ه نا لوای قصلواو عضو وصیسکیآ بول ۲ هدقدةارب ندنزغا بولا اروأو

 هار وا هسا لها نوانساع ها ارشو ردرتومهدنش ره ب رفن ریو ہک عضو هنسهنایش ا ارتوسکو زولوا ضراعقارفو
 یشاظزعاتهب وصو یشاطیس :ویساطقابا هلذدس خف ادوسلنسردرئ الا بد رغەدالادحااغوغو نوش هب رب یرب

 هغانا هدراماج رار دع ورفالا ر هدس رعزعاب یاسا توروط هدنزودكي وصامت دو لالم زوکز وکرارب دد

 هدرعشو رم هنایمندلجا کیدا یددٌم یکی هدزکدردناج رم یر ص اس رھ نسر دعفات هنسوص نر هعردشاطیراکدروس

 ههانسررد یشاطدس ریش كلاس یدنلوارکذ رد ةع ن کشا كنس کش كاني كنس یدنلوا هيم هل چاوي هل غل واز رب

 نالسیاعک ارلرید ییلرجهدس رعردواتوالح یمعطور دبارو مظ یکدسهدکد لزا هلاوصردشاط رب یدامرلثام

 ییطمقلار >ون راصقلارحهدترع ردشاطرت لشوکو یشمول هد اعولث امههاسو لشد یطمق كنسز یطہق نسر دعطاف مد

 ادردنارمعت کو وکیآ رغلنس ردلاهسا ثروم یرش هلاوصراردراع ازب هلکن اراراصقرار د ین د نب راصقلا نانشاو

 ارمقلار هد رعرولوا فاقسو ضا هدساع اغ رونلو هلا هڪک هدراتقو یدیازت ل !رغروب رولوا هدناتسد رعردشاطرپ

 ییا .اعیارشا هعو رمو شا ه هن دلو هویمقیلعت هرزوارصثنادمروهومسرارب د خدر مقلاة و غرو
 هدنرزوا یراشاط لقاحردک« ا سرب ؟ هنسانعم زغصاطردب رغصمكنس | راویمانعم شدهدننزو كلدنا

 راک دیدیاطمرو هرونده+)غیراکدیدقحرو ۽ ردهنسانعملرکتوولط ۳ ر رو واریت یس هذ لقاجرارروشب
 ردهنس اعم نام خالردهنسانعمناتسکسو قلشاط اهم یان داکتر دن دنس نج زو کر ردشۈقىراكش

 كن هنسنیم اوردهنسانعم قرفرو سا دلو هد زو مدمه مکتسرونپ دنا خزام دن زو ملک رف

 ردشوفرب ناربطلاغب رس هداغهدننزو ما هلفاک مضوروت,دهنت ر اقمو جازتماو لاصنا هل ربیرب كن نسکی یا ابو

 یهامتنس ردکح ول ی راکدید یکح هود یرکد هدّساور ربو یسهکر = یاحواهدلوخ ورو یک ول ماج ضعبلادنع

 هدحارخآ یشاط نالواهدک رکو رر د تول ارج هدس رعردشاطرب ضد رعو ةو ق ار رولو ار مهد نشا لغلاب

 هدحنوم یاهویمزیمکس رردپا لامعتسا ید دنا سا نار ابو فرب ار صم یتعبهدنلعهدیوردرمالایوقهد ا

 كنس هل همت»نیغ نوکسو ےمخف یعملنس ردفدا هدرانعمیداوآ کیا هلا مکس موقره هدننزورتفدرس هل
 رر د جد كنرساکن و دکن ارار روك نر هلکت و هرافرظنارکه ششر دارو مظندعض وم مان ناکربهدز زارمش هکر دناکرب

 یراخ یربو قآ یر وینم رة ی رو لئامههاسیرقهاسیرب ردعون شد ردفورعم ها اسدنغمهایطالانب

 یحرذ یشدیرورولوا قاشعوردمدرارید اس همت رب رد عون یکی ا هکر اد دیدراضع» رولوا ینمرق لخادویراص

 یهششو راردادرادممربو ردراوراز وکو ر هطقن صاس هدنعاوناعیجو ردککرا لواو اردیددحو لث امهشایسو

 هلکعد نادنسالاح ردیدآ هعاق رب هدسرا هدننزونادکس ناوکتسردیا لد اف هن ,ذخا نولو ردیافاصو ردیرا

 دکر ردة امن هت رداورارزب د نرل هساکو ق درب هنا هکر رددمسیک» رشوی هزو هدننزوروکتارو وکنس ردفورعم

 روکتسارهاظ هدانعم هدانعموب ردنا شوقرو رر د هک لفهدس . رعراررک هکبا نالب کا | لس ارونلواربعتقش را

 هدشزو لوقعم لوکس رون د لف هدس رعردیغشرغا كیا هدنزولوافم لوکس ردیشوققالترغندکرد نن
 میظعراصحرب هدناتسدنه هل اتت یاب بوکس یکی اراك شت 1 اویدیر تك د وصرد هتسانعمیراحابو یرورمض

 ارد یدابااس نولاخربمان هنر ام هلالحر ماننن وام درب دا مدآ لس  کوتسرهردهرامک یراتوتسردنعما

 وا نیک ااهدقدنلوایب مردن دنعون دحر زهدلودرب رر د یشحر عهد رءرواکن دنفرطشدح

 هلاوص نالوا لصاحندن اردشاط رب رربدیشاط ووت یار لر یار لس ر دوفات هنع د مرر دولت رحیمعطو

 كلو چو هر رار د مارلار هد رع رولوا لصنمیک نطز امقیح یمادصالصاهسارواهشاط رب هشدن نالت راوص

 رازنت رسنا هلودعمواو کس ردلب دع هد هب وتو ضهس "یراشیدالط ینقوصسصردرشکدن اسار رار اب

 رظنعهوخو ططحخو طقنم ندنعوف یشوق نسرغص راسنیکنس رب دیندهرق یرغاب رو .دهنشوققلترخابهدنزو

 کرد هنت هد زو حزرب هلال ساید درب روز زقرحروزرز نالوایس رع هدرابدضعورارپ دو .رفصال ۲ ارد ویا |

 هل ر



 رد وش هدم رنو خفسالارد هدر رع ر دشاطررلر دیا نو کن هر عار ؟کنوس دنس كنس ودهنسانعمنما دلوو قذر

 ع فاکس لس ردننفم یراژاط نالژاهد هن امم برش ۳ یفوعسم ردنالوا لو ق ىلضفارلربد ی اط

 یشاطفام وصف یشاط هلو هدم کرار دیازمت نولاج نرالا ہدةلارا ںو 5ہ دنر اکو اا ادراڪ و ابهکردشاط

 دنحو شر هدسنزو شاخرب لسراف فاکش اکشنس ردعفات هرو مرونالواهدلدلح یک نفرو

 نانلواربیعت امر یم اعو یس ام رخ لوح واور د هلعنانلواربعتق وحرو نشا تس دونلواربخت نوکهکردهنسانعم
 لاغز مو هبساط ااحهدننآ ر هرکنکن الواهدنرلورابو خرب ةعلد زادنا نش زادناتنبت نیمکت اتنسروسا دهنامرخ

 تنعجو تفاض قا راراتآ قارمطو ساطه راشاب ن درلکاد لو هدکد کهن دراصخ نر ممد رون دە .رلکاد

 هدزب الطصا را دی افصو قو هدرادربسم حرفمراد انا تم تنجسروو داینب هدفی تابیعشرخاوا هکر ب دهدهنهماع

 هشوق یرلک دندنالصقمرب وقهدنزوهنادند هناکسنس ردهنسانعمرخ نمدمورونلوارعت هما قرت دو همد قاع | |

 ترفصو ردفوا قمر رر: د ین د یشانط قلیراص OEE SIR ENN رار د هو عضه دس رعرو د

 ك رکی یرب رولواولرد یکی ا را هح : ندر لس ,رورواب يقنلر درر د ف ط اطلنارخهدس رعردشاطرب لثامهضاسو

NEREهلمسهدایز ساعت هنندرک عورصم نوراص هن سرد یاز ول نب زسققو ط  

 ندر لی دنر تتسرولوا هر اک ندکع ا هود هکمام ابولکز اؤ ندهدام ندر هارد هر لنسوندز هسسرب كنسرددمفم ١

 رولوا لشو کو قشسو هد اعر دش اط نا ولا عونرب ناکر بك تلتس رولوا هک ندکش اردکموقمردن الوو ك اتار اتو لات

 ناکر یار بنات یزد قیر امشقدعم تشاطلواار خزر ؛تنررار دراآهشنشهلک رای هش ەش

 الرد هغد ولدق هلسراف یادم د تش كنس یدنلوارک د رد هنسانعمناتسدس ناتسبلتس ردهدهعرنعمان

 فاشو ضا- رار در والد زن کد ىيا ارخرولام نشر دیدآ ییامخوترب وررب دید تشدهساکو تشد

 ردهتتامانعم لز کو ولط هلیسر فرح د میکس رددیفم هنعزفهدوشواو هنشاعترا كلافطا قسلعتردفور عمر خح

 ندرکد یک ن اسمرار دین دد نیر قو وت ار هدب رع 7 ونزلنا رسا نادومس تن

 ردشاطرب ماج كاس اس ردرت ودهدن ۳ ا د ومنالکودالط هرابحاحو لاکا یقوصسمد) اف هسارپ راربد را ةد

 اضوصخو عفان یداعت هدنروهظیادتنا كنتلع ناطر س رار د ما ارح هرس رعرولوا نوک تم ندنراناز از5 ماج

 هدر رعرولوا فافش یکه نس اور دد هل ةنر دشاطزب نوكته ورخ نام نورت زدند ود واااو
 غن درطاخور دروم ەدنابول كلذ فرش وص لزاو عهادییاز روس کا دو نتعاون ااا

 لصاحهدنزونزکد یک کوا وکر کد البا ترم یازراخخف یقزرخلتس ردد قم هد ار االحورو سو لد نه یو اوو
 رع لار هدس رءردر ظذ ەد رعس لارا الظو حس هاو ضرار د یشاط زان هب , وصر دشاطرب لالخ هسشهر کنوسو

 راککز هود عمواوراو 1 کنسرت دار کد نعیر ذوضلا دیز دکر در وشی ةلار کر هشلا ارح ضعسلادنعروس د

 یدنلواهمعست هلع او هلکعد موقانا در دشوقرب ولحاتوهایس راربد جد هراو گرغاب روس .دهنشوخقلترغا دزو

 هرفس ندانفا هزومرد لنسرد هنسانعهراو هک لرو ك سورو کس دارا و شو حراوتگتسزاز دقاطق هدر رغ
 لاح هر د تدر یو در ی لدکنسر ده اک ن دک یا تماعاو مارآ بولک تغارف هاضتقالا بسح هنسکن دیا تو مزع

 بوطدعر تنسرد هباک ن دارا رجاسو عنام ن دش هار سروش در رک تلو ہو یلقو | ہلذاک ےن و کنسرو وسهدرب

 رادو اف هکر دهتسانعم سد رداز ردتسانعم ل رک وواط هدشنزو خم لوکس دل رکنسرومب ناک نتو ا

 فاک ضروُس.د ا ey آه دنکرر دس هعط 3نو کرو دمو كل د ی هنزوایرلکدر ک هنکم اید رفح

 تاز رکو شاار هونکی ور ردا در ءہکرداشدشق یہ انشورنس ردو ی ور دتخله سراغ
 هنیس هدد لقرار ىش او رک اش زا تفت او ۱

 | كلتا او رار دنا قالطا جاش هن ةد رد نالزا لما هلطاد لوقوردنرادعندکایا وات هرس (ن د ناهز لاخر نم

 هد هرس رم خسرو دن هب داجب محو سه هشاعت هت اہ مما و حسم هل هلن دن ناو رح یربغ كانغ ونو

 4 ر ونسخم فا رس کشور as ررونلوا رتفکت ن روف داوا دندان را دس ل ات رد :وژردعقاو
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 ۱ | صفات نزو ها هغ می از نزکس ردعط اف ید نالسالط ی یەو زار دحاعلار جو یار ءارجهدس و ۱ ءردشاطرب ۱

 | ةغاربط لدهنلب ردقع :وط هشاط گر دسع رش تسادس ناناواقالطا م ووا 11 وا کلش ر دهن کن دوزارت

 هقزافا دور عیار دندن السا حمایت لها کر دهنسانعم حمرورار دیا اله قرردغابشاطهن روا ب وهو ک

 ورکطا ی 1 هند كمذآ گومعرت ور مدار ذ جاور ۳ درو جوخ ہو حسردر او یرلدحالطضا !حافرب



1# 

oreo FEF۳۹ ندرازءایب رودو هک |ییعن ردهنسانعم شنوسوهدارب یاطمهلاواو  

 دادغبداینس رد هلم یرو شم تابنسرواکه نسانعمرشکو قوجورزناو ار نعت ی نکا هک ی ذوا چ ربو شم وکو ن وتلا
 یدا صلح ب 2 هب یرو مولا هل نکیار اودش د ترفانم هدارآ رددآیسوخرب لصالا "یرواس هدسرد

 تام هنس زود هدشنزوولاتفشهللوهحواو ولابتس ر دات نمور دص كن لقاع تور وه وات ۳ د:نوفو
 رردانوا بودیا ملعت نره اموال شرت ناب دعا هک ردندنعول رولاجنانلوا اربع نود

 كج هروکء لتا یل یاب هکرد هنسانعم ق دوغ دنتزو تورف توبتسردند هو دایناپیو کر دیدآر هر ہدیدنه ت غلو

 هدننزو هسو ام هسوبنس رد دعو قامرکییضفاردهنادنلش د تک کردیعم رز هدننانوورد ەلىن چ روت وکو

 هن لودروا شابیلوشوک دا یرلکدلپارمعت كلكن راب راق قرشرادداصوصخو هر هنسن لکشلا الشم اهو

 وب هصعصو رربد ناطقهدس :رع رو دید کروا ناتلوا ریبعت هص ندنعیدلس ا نهشوکج واوروسد

 چک چ رس راز د ید یس هات ناب کر دیزوا رابوص غی و دیعما یوبل هندو هدننزویراهدنق یرامنس رده رخ

 چر سور و د لکو نز زوهددس رع رده  رلانعمكملواو لمکحو ىق و ط نر مکسردر دصم م ہا ندندکسهرتزو
 رک رادو لص هوم هدنزورابا رایخس راخس رارالاخ هلا هراقنو لبط ردراتطرقاب یا نانلوا رعت لد ز ز دکردهنسانهما

 هدننزورضخ رصس ردروپشم رک ارز طقسم لر خس ناطلسر ددآرهشریف لبحرب ندنسح او

 لهاوراب دا رمسقت هلن ارنکر ک راضعدو ص صا هناتسدنهراضعد ردیدآشوق یراکشربورد,جسارووشمهاشدان رب

 هب ویسکنسهبوسکسرون د ههافناغو هک ناتسرهسرار ربا قالطارضسهد هب هنسک لاحو دجو بخ اصوقشع

 لء بحاصو ناشنتحاصو ردهنسانعملع وناشن هدنسعا یو رهدننزوقدنخ خس زدنعسا یحاغادنآردس رعم أ

 کرد هنسانعم ةراخرمسو ردذوخ ام ندنوب یربنعت یکی قس هدنکرتردربماو ریزوو یکم راکدکردهنسانعم

 یراکدید یردراهحودم رکورار اص نوجا تز هرزوا یرازوطو هو دب راد رار د هن ک۱ نوتلا ولد وط

 ردهنسانعم خس هدنزو قودنص قوخس راب دد یر درا هج هلغلوا هزادنا تردرا دن وکر وند هعاشوم
 قلطمو رونلوا ربسعت یشاطیکح هکرونن ددساط قحر ط هنسنو ردیدآ یاردنزامودرب هدنزو هه هنس

 هرزوار 1 ا هو زوافر از[ ۱ مظع رب رب هدب 1 ردیدا هکلوارو رولواذوخ ام ندند ڪس ر روس دیده 1 قشر طظ

 ف هرکس هدس وماف ن نکل رداکد طوضم ی. هکر هدربحا یانعم وسشاو ردراورسح بد رغ قسم

 مولا یر لرب ورکو زد همان عج خاش رغ یال چھ یا تراک خرد وام رواد دینی مدرن مواح و

 سەن یک 8 >و ان نوکسونون خف کش ردهتسانعم هد امونماساو لصاهدسز عدلا اکو د خسو ەد ر ٤

 د ت دا چرچ و ناسا نم تاک ساز اط 3 یقاوص یعد ردهنسانعم

 كیبلب هدراند ضمبو رول آهلجوک یغلوصو راتب راشخ یک شاک ن درب قاربارب رولوصزبترمت یحاص نضّرموب
 ی le سود بل ازورادش و ملت داف تم ملت انجاز او تنو در اک هرادنس ردتغلهدیلسر افسسراربد

 هوش هب ۳ درک هلل اومحواو سور دیس ردهشناتعم  r fید دل لود و رلباسعد 7 رب در رول دنرصو س ور دنص ماوعزد چار

 دشت )ادرهمک ارزرولوا نانا غ ند نج ها رقرفهل اد رهکر دعفانهرعس و ی روج رارابب هماماندنویر داکزولذدنص

 هد رو هردنح هردنس زدتس وواکهنشانغمخ رس كنروزولوا هګارلا هرکه دب اتسوردنسزاووقینکز داس هدفدلن و

 روس دەنياڭ قابا قلطمیل مال لدتس زواکه نسانعم فاخانو فلحوهدازما او یدنلوارک ذکر د هنس ادعم سوز دس

 ردهد نس هز دی راکت مدخ كن هننقس هکر ود د هغداق 2 او ناخد چھت یک ور وک دا انعمزوءواونوو قجاو

 هآدتس و دن رغصم لددش هدنبزو هلرتک تادا رد یز لادنسل دنصور دفورعم یادم یک ا ریتم ال
 یو هدس رعردذرګ ندنویلدنص روش ده ل مکساه دزو ی اکشح یلدس نفيس یدناوارک ذکر ر دهدسانعمل درس

 شد لری لامعتنا اش اقنو دیر ک شمر یراکد دن ؟ینکردنماخ سدان وللفات سکس ستودنس روند

 با نفعدمورر د ید ناد نرو .دهتلآ یرلکد لب ارمتعت سرزا لرارحرومدهدنزوهدنخ هدنس ردعفات هنغناب

 ةدننزو نزرا دسم نسدس ر دهس ات حمارا مالک عوبطمانو فدا فی ای ءدننزونادند ۱ ااا او

 هدنغلا قو: دکتسیر وسو هدا هکر دهتساتعم ءوط رس هن ر رروہ رار رو سذس ندهنساسعم عراب ربغ مالک ید 1

 قارغاو فراطورولکه نسانعم تن ازرورافوو نکعورون او درج هدر رعردهنشانغم ساط هدنزو كر لنس رولوا

 رجا لنسر ددیفم هد دالژ تاو قیلعت هغلب واررب درانلاز د هدس رعردشانطقامقح شنا ك نس رد هسنانعم
 هيرا روک ون و کنه ی ساب دزجالارم جسد لر نا ا

 ییدر
۵ 

 ا رو



۳۹۳ 

 ردّتغل ەدهل تو هل رسک تالادهداوا یانعهورارروتکن دن ۲حاغادوع ردیدآتبالورب هدناتسدنهوردهدنتروص

 هراس ن :اردنوردنا ماسهدلصا نودنعم سازد هنسانعمر دنجنودزو لودتسو لودنجو رور زو لد

 er رهشرپ هدنتیالوزاوخاهدنارهدننزو نان نچ هل يسر اف فاک ناکسعم ردهنسانعم شت ماسر دک درد صاح
 ماوع ردروهشم هلکی دنهرهمارالاع رهشلوا یدلوالصاحندن ۲ ابا ارس بولا لد اک: یف زد ننهاشداب سر

 نودالصا یادغب ادتنا ردماعط عور هدنزووعفر ون ردرهش رب هدنس هک اواناروډ هدلوتربو رارد ار

 زسغاب راراس ناز ءا رک | راربد هر نهد رم رار دنا مهر رل هعطقز ول یسهراصع لس رل هشدرهدکدنالشد

Cagلاح بحاصو ضا ربه دزو ن وذم :نونعم راربدیشآهرههدنرانب ارا یت درا شف ده  

 لارتفو یکرت هدننزوتوع تو توح- رار دیا لواتتءلماعط ردنسهرت ناس نعد قشدقرتهدننزووع وجسر دعما نی زع ۱

 هدنزوروش ر ومس رازبد هق وصف یراکر ت نارار وتلغد هلکت اراکشو هنکمز درس نالواهدن درا آر اگر دانش

 یارحک س۶ ةرکهدینانول هلن ات یادضوات لک یوم زرا كروكر اف ندن سی ردر دروناس فور غمر جلا

 سفرک زار دهوبم هس .رزوا نوش هس راتس هوم ضعدیرا شور فهو ملر ېشردنر اکد یدیزب ر ورکی لشاط هکر درسا

 ۱ اریص) رییس ردهتسانعم ماستساو ققوق هدنزو ندیمد ندید نا هاک داکار واین ربع تدنلمح

 قاری سرافهدننزومدیدن مره“ ردیدآع طومرپ هدهمر E طو رو دهزوس و قح هل تماڪ هدو

 هنسەسك اونوصوفهرالصایفر طنکرروتک ی وص لوارارر و تک ن دن 1 اید نمار کانو لکا هنج ارن د الآ

 هرکص یدنافژرعم قردلوا نوسنمهنعما م دةم ردیسهدرکدان ۲ 1 مرا نت حاسهرول نم ةبیحانوراز اما ںونود ید

 ۳ مو ردهنسانعم طخو کجقاطمهدنزوهریخ هرم رابادید مربع بونلوا فیفخق یشانندلامعتسا ت ۳
 هلوا قسقرهدنباع هکروشب دهشاهلواهدنب زو هننک هنج ردهتشانعمامدهدنن زور زع زس رواک هنسانعم موق هو

 ردیدآ رهشرن هدناشنح دن هدننزو رانی راکعم دن اهدلب نی هدننزو نام ناعم ردهدنرک درو سکمنیس ات تا

 رامعمرلر در اس هلو و ع ردم الراوعمندنآاس رارید خدری د هس کرد قروخ رصقهدننزوراکساک رانه

 لمشح هزب لرله ملوح ۱ راو یسانعمترد هلدودومیاه د هع ردلوقنم دارا ندنلسناع رن ماس رول نه

 نالوا د قع روا دک ارام هکردهنسانع» یاكنز ؟ راردنا رعت ریکوآ هکردب زا هدنزرط گرو بلوز

 رولوا ن E جوا هکر دح اغاز یرادقم شرافرب ۳ رونلاشب بولوا نوالارمخت هل ذمروط قوس هدربرب وصردت رم طح

 تمالعو غادهدس رعوردهنسانعم نآمنوولرک رار درزود ت ودروس ذل اما لوا یکصت دقدر اصهدروت یربرا ههلوح ۱

 نویقوزوکواورط او تآ مس ردهدنرک .دهموم2+نیسثاات نابرواکهنسانعم كجا عضو تمالعو غادوردهنسانعم

 نمزریز نالواهدرلار هک و هدراعاطز رد هنسانعم لدرو قاباو رربد رفاح هدس رع رود هنغنرط ناوسح والثم

 ضا مورار دا تت و ترار اسم نالاق هک ضعدوراررو اراوطهدنحارون .دهعضومیس ومد ەر دن امو تل هجسکو

 رذدةنسانعم اسکا هدنرو یراع یراعس ردهنسانعم رهزژوغآهدس رعهلنس خفورر دا مارآیدرایوزتمو

 ردهناد یدک راک دیدقاموصهلف ز ت کرد هنسانعمیاعسلفاک رد ها ندا یوطو ی حسغاندنکسفا ےس

 صوت یو ہد ل سر اف مج IE SSE هد هح و تقم چد درو هماعظ

 ردقلفلف لرد هحاوخ لقن هدناسارخ هل ده نوکس هنعس یدنلوارک د هکر د هنسانعم نجوم خف ن بم رود هان
 نر هیاد د یراکدید زنا بسوزم زعلادسع ررد یسهناده اش نامی هد کر ترد هناد ذی ذلو قآ یلو سالمورو دمو هادسو

 ارج ۳۹ روس اد ید نۈونىچ*ەب هنادلواورلربد هنه“هد هسک نالوا نعسمقلطموردنعسم هد اعردبعورغض

 زورارو هدنابحوا رویت سین مت امر ناب رک یی كن شر دیم اونا نهم هدننزو

AIREو مدت دم هرات سو م سردهدنرک دهحوتعمیس لوا تا دلت ىب  

 اوسم هدننزوانف انس رولک هنسانعمقار نمو هزنو ردهنسانعمهروو تداعو مسرو رولک هنسانعملثموناسو

 هدرا توو نیقزیحد هدن راد مور ردر وشم یکم ءانس ر درج یکم دیضفا رددآتاس فورعمهدس رعوردهثسانعم

 دکردهنفاو نوعمر دانس نفاق هدفسفأف غ نورد هنسانعم ناوارذو لوبهدزودا اوس دانس رار دیور ءات شرار دردشات

 كس كاذکر ولکد ورو دیر هدن رکم دو دار هللا شد درهدنرب كس الثمردترابع ندنفالتخا لنسهداملناصافدر

 ید هنفاف تعرفردس رعدانس ءىفاكوزازالياتالابمەدىابو برعیا ارش رول لوچ شهد رکیدو لسد دن هدنرن

 رؤسکم یربو حوتفمیرب كن هیفاع الثمردتر ابعنددارنا فلتخ ییتکرس ن رابور فرح لر عش رار داوا کر دزاو
 |ددددا اوا نیک هکر وند هوب غیصهداب ردهدننزور کر انس رواکهد هنسانعم تعا ام دان هدر رغو یک قلوا

ana aa 



۳ 

 "لراثنم هکر دمنس انعمحور اس انا هچ م نیغ خور اجسرارب دیراننالموطاک |هدراند ضعتر دن دعوتون ید یراکدیا
 ردنعآراتنف هدس . رعد اکر ر دیاربعت هک فرع اکهنسالارب هصاشو هزامربهدراهدم رب ردسنح مسا لماس هنعاولا

 نرم لها رددآ قلاب عور هلا هلم هم نس سی رام رازیدماج هدب هد ب رعروس رنو نترکوکه ار مش اور اس

 زرد قیاموص هّماع هکر ذ هس اان هدنرولماناهلفاع لقا ردقلاب نانلوا رممعت رک در نخب

 راکتتمدخ قاط مورو لواری بعت وصم کروش دهنده رخ هن اهمهدنزورادا وه راک اعم رد هنادیشک ا فورعم

 هکر د غغ نام آهدننزو ناک ناعس ردهنسانعم یخ امن هک ایر دهی اثعم لوا جدول هزاک اس واکه نسانعم

 نناوأتو فقس هکر دف هناعسآهدنزوهنامز هام  دیعما نوک یخ دبیرکبندیسعثهامورد هنسانعم الفولو ک

 رېشر هدناتسدنهو ردة ر انعم ول جد هد رعو هدنزوكافروس د ی دالرک ر رد یخ د هنش وق نر د ادور د هسا تعم

 دعرلا لیتقهدس رج رک هدنرزواب ردردشوفرب هدنزو فاما یناجس روئلشبا عاتمالعاو سفنو هما سنحربردیدآ
 بس رد شوق نیر دا کر دیولهدنباوررپ ورربدیشوق هولد دیک رولوا الهه دکدتشنا سا دصدعرروُس د

 ضعد شااف هکر ژررو ابراوط هدنم | کرو .دهغضوم هدنزرطهراغموهردنامهدراار دعو هدرلغاط لوه نوکس

 لر ياوحو رذیدآ هاش دایر ندنراه شداب نارو هدنزو رخ 5 رع“ رواکه نسانعم ملو هراردناتن رس ید لسسءاشا

 قیصهصهدر یراق لیشحهنن رزوا كل !هلکناروش دهن رل هنس هدنزرطړکر ونسی کد دنارمعتریکوآ
 سک ارو دد ەرىرب وكلب دوس تياکحولشمەد زرعه هلن لوکس رددوخ ًامندن ول٥ اسم رد هتشاټع مش هنادغا

 روهشهدالادنفرب«نالوایف رعمالاحدنکر دنکرعم ردهنسانعملانخورکفوم هوهدنزوداه رف دارس رده نان عام

 1 نکن نددنک هلارعهروپ رم تغل ردفورعم یدغاکد نو ریس ول دا العان 1 ۲ ردیدآهدلن ربهدرهنلءارو ام

 ردنهاشداب نانلوارک د افن آرم سو رار ددنکراک ر ترد هنسانعم هب رقویوک هد هنسانعمز هه درد رم" د نکی صار د ةصو
 ردشلوا ےظع رهشرب یی ردت هلکشا تنفجوهحو قلخ ال ارد یکه رکص بورپ دی اه ننه روت

 فرع شوکنزم هدیک_ رو والا ناد هدس رع هکر ذ ش :وکنز مسا هدیمژر هلند رس کو ممنوکس قسعم

 توددنا قرفیراسحاص تاد فم نککر ديما نیس او رد زعیسسضعیلادنعو ردنا یراکدىد كش وکن سره

 5 ردندآ شوکه هدنانوب هدننزونوچتفا نوچ ےس روچس ےس راو داوا تیب هنسانعم نیما هانایضو شوکتز ز هه تف

 ردهتسانعم تنوعرو قجهلج+مض كع رد عفان دنعد دح وص نالس وات هلن ارشیدنلوا یک دهدتسهد امیسجم ۱

 یناکر نص مو یاک ن او هکل کی لخاربد حوا نمی ردیعماهکربهس لکه دننزز نجس: نعم زذ هنسانغم قلاب هله خف هدنب رعو

 رار در تو هدب رعرداک یراکدندیی اکز فا هکر درب لپ شیدندنع راضعیو رداکناتلوا رعت  ریمغس و

 لات RE هنلوصو هند كنىعفا" میس رب دهثغاب رغصاصوصخو خا اموغ هدر اان

 هکر دکتر رپ صوصخهن آ ۱ هدننزودنک دنج» ندنرانع ندناسحاو لذب موزالبسح زدهنسانعم تحاعسهدنزو

 هن رفرب هدنساضق ددقرعسو ردهنسانعم قواولن ضدو رژناوا رعت هلوقهن نالوا هدکنر لوا رولوالت امه وراص

 سوردنکسا ردنجما زولاح رب تیک را . دعدهدنزو راسخا لب همه مه رالساوردم ولعشدنجم رالسادنجمردییسا

 هدوح و یرولاح لوا ها دلودو نضعت لعءیزب نددنه یاکح دکر ار دنالقن یدلوا , هدنر صع ننرقلاوذسا

 لدهنتقو هوطسرایدیا ارولوا لاله تعاس ر د صعش ندنا تم اصایرطن ءلغلو اول تخ « یرصا لزوناب لوایدزوتنک
 عضو هن .ارنهنرذکهر لر ول اح لو هرزوا یعلعت و طستراهدع:یدلوا فلت سو فنر فاو یتندنرطن شتولاقروناعلوا

 سال ند ترض مو رش قلخ هلکش تداصاهمدوحو یدنکیرظنرت هدکدروک ی سکعیدنک هک اتقورلی دایا

 ترمز رصحهدتفورب هکر دشا عاعسا هنوکوندناد هتک ناراب فا ارنرب ید ریقح مجوتم دلت انمو یداو

 هادا قلعت یرظ)هح»> ی یتیم یمهرصاتبوم# ایی ات توتال ًاالصاهدیو زوهظرواغ ییهوکرب

 نو نغلوا یاکت راسخ هن مق ناونحوناسناهلکع | هل اوحورهشابرثکا یدیارولواو ج بوس رایک زوط

 قحیداواداد ره رظنةنخر یدنکح بوئلوایصن ہند آرب ەن رم ہلہچلعت ےکح رپ تشاع بولاق زہ اع قلخ

 ٭ درن هر باصق رضخ کی سمر دو یدابا ند رت هناکز ان هد ومشا یس رب ندرادمان یارعد یوهمو

 .رواوا هدنسهشش هراف لجون رولوا نوکتسهدشت [ ایدی و ف اف یون ما هت ارض خر ؟عردهرانقدزاس

 لیدنمندنسردو رردنادمصهد انتا لوا رزکب وقح هرمش هرمشطانابحا هدو دربورلرب د رولواٌلالههدقدقح ندشت [

 دد نک درک میترا هزیک ابو لب یکش وا لس ودار ارا 7 | هسن هک ناریکررزودرهننولا م هیت

 شوق ضعبلادنعوزم ياريت اضانفاوهتی اخر یک هدهزاح مانا ب و دو طرل هم اچ ندن ودور لز زو درت ن دذ ر درولوا
 اف 4

 جنب کچ حس

 هدعروص
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 الاغ ردیسهدرکدانآ نترقلاودردرهشرب هدننزوسیقلت سقلس ر دیا بلقنم هبا هریک و هر هکر ارش ناربب
 ۱ | تل مردتخلهدرلذاو مدقتور دغقاو هسوسر اارو کر رهش کیم .رهدنناونعسوغلس تن دان آزورمفزوب نمرهش

 | ددهتتمز برغم یاصقاندنارف رد اغوا لوم كنودب رف هل مالن ۳ اس رد هنسانعمنادوانو قولواهلمال نوکس
 مو ردە رلانعم دایقتاو نایتر لس خیلمال خف هدس رعو زون دهدصس , ر هت ميلعت كلافطاو یدیا ین هصخ

 یل | هدبقسوم هدننزو لد نم كاس رار دناودعهماع وڌ هتسانغم نادرنهدہ زرع هن هلا هدد ثيم مال خفو نيس

 فبات و هبدس هه اس بولرت دلمالخف ملس زد ناسزورون امت شوك نادر زات پشان [ اور دد نكن هزاوآ

 ا نالمغمب راج ارم تش هلا طرق یرلرح اضتادرفمیاغا اور دیا ت 2 اندیردرلغابدهلکت [ اردن رع لحاغاوانکددرب

 راغان درارید تفحهدرار ابد رب هکردمشءاكن 1 هلس زارید ید یحاعا طندو یکی.د یتظضو یقکیدرضمندنعو

 راه النن اصوصختو تس اموعوردفرظفورعم هکر دهن انعم لسزهدننزورلغ هلس رز دنا تغابدی ردهلکذ ۲

 یک نب>رادو ظ.اعو یرهرف یلضفا ر دنر شةر جرب .ییاود هلا هک م ی اخ هحاس رون .دهتتسیرلک دلبا عضو نال

 قخرولکاراضعبهدیک توپ نشو هشرپ تنانهدناعودنهردفو رعم هل جا وبءابطالانیب رولوا شلراص هن رب یرب |
 یربوذر ادار دروشکهدنراغاط یروکتآهروکه رک كن نیعنیوروورس ؟یدهرو هنا كن هفش بحاصرارند

 هدننزو سدقن سلس ردسدابو راح هدهنلانروتلو هدنرامنیحراذیو یتیحردب سبز نازک اینتانلواربیعت
 نوسلس رد زر اکدید یشاط زعاتب وص هدىکرو ا 2 هدس رع زدساط "قابا ARE :نیلس

 یدرو نوزو قوکه دتنخل دنرابفدنزهدشرو شرع شان ىدا یر آب كه اشوان طا ارقاعهدزو نودي رف

 کر رد خرس مسا هدسورهدنزونود رپ در اف ن ةر وة لسرو دهنعاننوَسز هذان یلهدنزو طد رش طہلس ود

 هد قسوم هکر دب هع لیلسوهدننزو كر رش ك لسرار دیا لامهتساراشاقنر د هب ول ی نهر یراکد ید نکو لسه دیکر
 بوک ق اشع قارع ناهافص هلوکنز یواهرتسار ینسح زا كيلنسو لزززا [ردیسب رب ك ماقم یکی انوا
 هبیش هنغاریب هان یاری ردا تان یراکد ید یس همدرکو صو یس هرو ص ەد انو ه دن زو نو دن و 5 نوتنلس واس اف

 هروسدم نیسیفات تاب راربد ید نیعلاد :ردوءالا سفرکوءالارح رس هدس رعرتد هدنرلشا اوصاب رثک اوری !تدن 1 او

 رپ دین دیرفغا هاو و کو اش زاوش د یت له لسد هد دکر ت O OPIN E لس ردهدنزک ق

 دوام ندنول نیغنس رد هب رر ولر قابو قحهصف روس دندور هدسراف هکر د هیخرب صوص# هرلد د نهو

 هدر عهلمالخهورد هبانعموت ید هدر ءروسدق واھ ەدىكرت کوا مابا ت نوش نا چو

 ةصاحو ردهنسانعم طیحو لتهدسار ءور دغنسانعم نادونوقوو لک ما الس رد هنسانعمیضامو شمک

 ۱ هند رخ آرب ییشربو كمکحو لامرک هرب یدسرب ردردص مهد ر ع هل دس رخ دوردهس  رلانعملت شلرک هن هنکی |

 لَ اا اچ ةرود الس زده رلانعمق اوا قلعتمو مرالمهدنس هاشم قن الوز

 ردن رغصم الس هد درول تشد E بدو

 توزان e راس . کر دیس هت میاعتلراقج وح هلال خف د لسردهنسانعم رب ریغصباز:قولوا جوک
 کز نم رخ چ هس هلال ےہ د عاش راس رو داوا ریمعت قش راب ۷ حالصو م هدس رع هلمال نوکسورارازو

 خوا کوک روتاواقالطا هر هنسک نالواقب ر یر كنعادودرددادود کردهتسانعم باخر دهنسانغم ناهس

 درک یوا هدر صم لننروس د یرجەدس ر ء زدیدآ قلاب عو رب لا ہددشم مال مم د رولس رولواش داوا لفادود

 روشلس روش جلسردقلاب رب زساولو یر رولوا حد هدروصولتط ضعد راسو رو هنوط راربد ییلادنیاب

 تلف ناطل و نآرتخاناطاسردهدنزگد هموحضم نیس تا بابر دس هاما حالسحلسیدناوارک ذکر دهنسانعم
 هفرشو لر نکوا مال مط فلس فلس رداتخ ۲یندو هراو اوسکی ناطلس ردم اک تد اتلاع ناتف اهنسا تي ناطلسو

 دور د هنسانعس ن ادو انو قلوا تک سال تان السد روسد هر هطذاح هلت شملکی دندی زد هلال مص قلی رادهنسآ هه

 یشاط لوس هماع کر دشاطروپشمور د ا ام رخ قا ف نصر قالاس رون دهتسب روا كلکک' ۳ ۶ هلال
 هح وتم نیس لوا بابر داش هب اکو ت تل ید یللا هدنابخوا هکر ډه دنر هل هوم نیس لص تم هم نان یهر ؟یراربد

 هدننرژ هحر اغ حح اس رونلوا رانبه انک رک کوشا دنا کرک اراب راوهدنزو هحارم هن هحاعس ردهدنزک د

 سد داخ زدنا نانلوا ریبعتراتن» م باه چھ یاخ حو ITE زد هنس انعم هح ام“ مود لح ۱ داتا
 زولرا ولت ید وردو ا هی هدا ارضرتر ندهد وب سود PELTON دید نآولد لک ۱

 ر ساما رالاح ردراو یسهدندععاول نانو رندر امرتح هر اول ماوع رددسعم 2 فال یسهراّصع

7۳ ۹۱ 
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 یسهزانرتس هرحارلوص ی راے دعا رکا | راربد لاف ز كب وکر اضعدو یر كرهت انو هذ یک تورار د نالکلا |
 هدږکر تو ممصلاج ورد هدہب رعردنعماء اک م دغ ەدننز ونزع نک كس UN الو اهم ارل نمت

 ادا هدنراکد نیا دامه حا رناندنس زدکردوب نر ور رک ردنا یراک دید مالنا دع هلشح اف ظلغ
 نوا تورونکور رارلغد هنو كدلک جار یحوارو تور گتیارپ هرکصندکداک تاو خمرا روش نهار طا

 ندنرب مود تاهدقدلاصبولار 2 هرزوا همعط لوارلصرح رود نم باک ی دو رارات 1 همعطرب هحولن ادىم

 تانک تسررید نا حاف هدب رعهنشع كتاب لوارولو الهروب نم باک ب ویمراو هوك ا رب نکلر تی بو وت
 ردروناحنانلوا مبعتزدنوق کور یون نکن کوص هدزو تاتهم نالکس ردهسانعم نک ك سەدنتزول ارب بش

 هرس رعي دشا ناس یوالکسو Eo فالکس رار د د رټس د دن جو ناک سا ردن دهر ودا یسهباخ
 انهرفوراربد بلعشلا ندع ة بسعر ذر اک دند نزا تا تو و کت هام وتوو دج رک رو دهعاضد

 ردردصم سا ندندملاکس هد نرو لاح لاکسردهدنرک دهروسکم نس فات بان ردحو رشم هبا نا سس هدي روریم

 ردةنساذعموكدب لاکسدیرون, د یندهزوسقلطمو رولکه نسانعم لافو لقوواصزو نورد هنس انعم ةشددن اورکف

 هدسرو شرافس شلاکس هنسانعمهدس وڪڪ رولوا ےخ رہ ندهدنلاکسو رد هنسانعم تقلا عو دانعو توادحو

 نطؤسو یعاصوقلق هشیذناورکفو لالیاتوادعودانعهدنزو ند شار ندیلاکسردر دصملصاح ندندسلاکس
 یازوفاک نو کس ز کس ردیدآ هبرقربندنرلارق ننرغهدننزر هنابمهناکس رده راانعم كاب وس نماز وانو ا
 نبودزصینماد كعاط لوا دنسرح ردعفاو هدنسارا نا کمی یک راددآ عاط ناسکو ب؛دناتس ادار هبا وچم

 ردکعد ااا لتي یاب یزکس ردو یهحو كن رلکدندیز ؟راردیدلیا دلو هدن ناتسادخسررک

 هناتسس ارز ردهنسانعم یاس دیس یزکس هدلوخریو رونلوا قالطا هترمشعو قاءوا ن نکتمهدغاط مانزکسنرو نه

 ااا بات ردندآ هب رقرب قدر نايفصاو ردس رعمیزکس یزد سرد فقع ناتس کانونو ید ناخ بکس

 هديا ەچ می ازروت دهب درک لوس یقوارلفاکم ض رکس رد هنسانعم هلاکت موق رم هل اکس ردهدنزک د هموم نس

 هل مهم یس لصتماهمال ناس ینروقطنوا رون ده ی رک یقوا یدو هلون هر ازن و کسو فاکم ن ت هنزکسردتخل
 نانلوازعت لاص لس ردهدنزک د هحوتعس نیس لوا بابر داس ید اکو تع)" زکسقرد هدنابحژا هکر دهدنعر

 ه وصبو دادن هتمکح دن یفزم یزهنسن ی-هوعمقلراسو یاعدوخ ابو ¿ س رلەراد حاماو هج رکردهنسذ

 کرده اتسم شرر سا مست تو یک وز دیفرحت لس لاصار داطر رک هناقوشرف I روا

 یدو هدبنزو تا۶ اا رددآهدنزاسرب اوت دررهدنس رعرلز دیار عت نکیوا هدهرومشمرمغ کرد ک>قآ

 هروسکم مج تحالس رد یک دقواع لاطکی الد قانح یعد ردهتسانعمس دل هس اک دہن رعوز ددا هدنزاسرپ

 هکر د هنسن هايس دقنمهرزواراشاط ند نلو كنس هک غاط هلا هلم ھم یاح هح الس رن اعمال تام او
 ردهصعمندمود یه تحالداره اطو ردندنههر رول سم ت غل رد عفان هتنلع مارحرل اردنالامعتساب دوس زا ی کل رو

 ردمولعم نس هک وس شەو کو نوت رازیدهکم وس ناو ایا فی زعقردهتساتغم کو هشوش هنتزو لاله و الس

 كنىطالس نال واربعتنایق 5و داس هکر دم ففحمق و دسر لج مض رورلس ریس رد هی اندکی هماج لشپ نشادهتسر باس

 تشردودو لع "ارازآ هنن زولملحو كا تللرمسنداهدننرو نزع نیس ر دتل ل ہدهلیسراف ےج ردسالعادجس

 زوشیلس ردتخل هدرلسر اف مج یدنارا 3 VEE وس هدننزوقولحم قوالس رد هنسانعم كلت وسزوس

 یدابسورد یر ءوا هل رخ تال ۲ او ی ردشر اف حالسیمانعم لصار دلو دتم ید هدنحالطصا نم هلع تاودالاس

 هدنننون هل اتش یا ر نوشاذلس ردهتسانعمحالشبح اصهداسو سەد نمور وند دهن هننسک لاد حک نیهتمو یرکسعو

 کرار اد ارپسفت با نایدنس یرصثویرولوا یراک یرزعرفهد فو عفت رهردق عارذ بو ندنسمز یدقز دیدار رب

 مک رر د ید یس هشىمناتسد رع رولواهدنرلعاطن ا تسد ر عرار د ناک د نزو ناتنشهماعردنددعوب یخ > اعا طولب

 ردشاطرب لاحم كلد الد یمورحا هدنزو سەلت سدسلس ردعقان هنسغوص تار شحالطو قحر ار هل عارب

 .توکو نخاریودب هدننغلدنزابودنز هاهم نشو مال رسک شاسر دن راک دید یشاطزابهب وصراراغوایاناهلکت آ

 ردنلق هدنزوقجا "قیطلسردتغل هدیلمناتک یان هنن ر نات فرس هدانعموو ردلباقملزوکو ولا ردهنماتعم

 تاراشخا رد ینا تان رب هدننزو قاد لس رونلاص ی رلخاصص ندنرافرط یکیا هکردشاىل مر ندنس هسبلا

 ضعدردت امنیربکد یا تبعت یزاب و ا راو ها زر رز و واست ام
 ردهزبسنلس د زا خد هدرلربرثک او ردنکع هدرابدصعب هد کرت دون دزد من هلع ووو رازتد نژارستاطهدراد



7 ۹ 
Eربا تیکت و وس لب وس رب هدس رعو ردهنسانعم تکاالئو اک و راندا تم لس ردهدن ۳ د  TEلتص ودع  

 یسراصع لما نوشتن ناك تىم اس رای ابطاالاح ردسهراصع مهد اورربورونا د اوو
 روس د هر هنسک ضراعمو دناغمو حول ابا لوق تڪ صنو زاسازوس لزا ےہ < هجاکس ر دردنالامنعتسا یلدب

 ۷ :زوراوس راکس رو د هده ف رک لوس یلقواورارپ دیتدهنلادبع ردقجصب ۳ دهناتعمسولاکو
 هلکنآ زدرومدربیرکاییواهدناکش لاکسنح هلا هحو تغ م یاهو هدو دم فلا چا راکس رد هنسانعم موق م راک

 ی :راکدر روس هرزوایر وشت ۲ هلاواودم وراکس هراکس راربدش رک اهدنکرتو لاشنمهدس رع رارراقحكعاو تاند هر خت ردد

 هرگا لابو غارون د هسندهدس رع ر ولکه نساثعم یلاک جو زونلوارب بعت یدصد لکو ترک کردکقاوتا

 ا روش عددی ءردنب زترتوالوم ردى ا ور هتساکس ردکعا یماشلزا ۱

 ندککردتل 1یا زاس کرد هتسانعمزاس جزا اف نوکس هرفاکس زد هنن انعم هتساکس او تاک وآ
 وراکس ولاکس ردهنسانعم هرفاکس هقاکس روس د نارضمهج رعو هزات هک نترارالاح زاسهلکن ف روا ندجاعاو

 اکر کش کر کس رد هنسانعم كس لصف سرت وکم) الف لاک ر دتغل ید ولاکس هل ةدانزور داد ندار مالرد هنسانعم

 ورق ین ون ددغانجقارپطهدزوهرفس هرکس هرکس راراس ندنوایراطنکر دز و لار نوکسو فاک م ض

 ارد هتسانعملمر ورا وم دانو نیغلاح دل بس مض لنسکسرد هنس اعم قلربقو ی وقوازوا فک ض سکس ردزاح

 كنك اربودیالدت یک یربکر اب لزتم هسنلوا مادقاو نعورود سلف هنتعسطیدنکهکوووت ب دهب او ا:یْسالواو

 یحاعاناعدعادهدرادضعب دوم دیحاعا دتیکش خرم دیک کرد همانمغ تورو هن زاغو یرکح |

 یک سکسرونلوار بعت یشد وطقابارو دهد همس قاناور وذ داضغ هدب رعرولوآ لة هد اعییشت اكن طط واراربد

 هدر هنسکناعوقیزغآ دون رو” در ده هدس رعردیسوقتز غاهدنزورت مچ ۳۳ کس ردسلعناةفخ کر دس هع انوا لرو

 تامل هدحومیاب اب روکس رد نیشن نلس دنکرو کو دس کرد هنسانعمهاک تن لاو هجوار ور رڪ سرو 3

 اا ءم لمالسلا هملع یبدع نرمضح ردرهتشمر)سمایدنکر دشع اان رب درب ردیدآ روپشم تهاررتهداراصت

 لوهحوا و خهوکسردقانح قاربط هکر د هنسانعمهرکس هروکس ردتخلهدرلیسرافیابر دیو رع یی دلوا عقاوندن
 هلم هم ناس لصتم هب یسراف فاک ناس ی هزکسنوا رار د یخد كلسخراخ EE رومددلح وه «یاهو

 هکر دکر زکه خالا ما لسرد هدنزک دهسوتف نیسالوآ باب زدلجشمیب اکو تغل تردزورادیابچوا هکر دءدنتسر

 لآ كس ییاکسردهنسانعم كنرودو هجالا قلناب رلرابتعا عو رورمسو خو نحو راپنو لیل ردهناک ن داند

 رتسدس دنجو ناک شآ کی سههاشردب نواس راک ملنا رمیعتزدنفكنابطا رد هنسانعم یکی و کرک رش
 یسخ كب وک ہدنتزو هلاوح هلاکس رود هعاضق هن ره یار یسهناخزدنق ردن دنسهلج هب ودارار د ځد

 ردنابن یزاک دد یزواتدا زوکنا هلن ردات دة نابلاطدارم هکر لک هوکواص ورح را ناکسهنسانعم لاسنیکربس

 ناتسدكس رد رعمدنواح» ردیدا غاطربهدش رفناتسس هدننزودن ارز از دنواکس ز وند یلعتلا يعهد رع

 رد فمع ناتسد لس ناتسسیدلوا هنعسن رسا ول دل غاوا همنس هنس هک ب وکر ددومم روپشملمعسا ناثسس

 یوحدن هلمسر افیانیوب اس و لس ررد روانا راضعیو کر ارد یکرو ةبلکلا ءابطاوقند هد : رع هر هوسول

 هر هنسکش هک او لوخۈائ احتا ناحتس روج د هنسیدرطابقابانالوارهاظهدقدروب پول هتوا یر هوا فر دزو

 یززمو "مضم لدكسرو لوا قالطا هد هنسک نادرهماتو افوسوهمقو رد هنسانعمناحكس رکح ك لس رود

 تانهدم رعرولوا یند:دهنحو رولواهدولرولاح عرب رازید یخدیشدل و ک کی شدیزآنادندلس »كس ردهنسک

 ارد ماتخم دام شە وزاضرراسکمرواقا نا ا ک تداغدیفرع ردقوا لحنوکع وئرب هدننزونزکر نزکسرو نس د

 فذ هکردنلع كن ەغتاطر لتي انمۈل رولوا خد لع دولشا كبو کر اسکشهلک لک هد هنسانعمرسور دیم ت ادااس

 هب دانند تلاطو نسیرحو هو نکس یس | تدك رلّسالو یتدلوان ك اسورولوا یکی شاتو کیرل شاو یمدآ

 ردیتالو لار 2 سر زدشسا اس ناز هدنرو نات سس ا رونلوا قالطا هدهنسهوقمقواق لاطو رّولوا ۱

 یرلس الو NONE قوا ییتم ده شن اداب ندن اسار یدو دحرددکل وال او سرر د ین د نا تسد
 هدم 5ر دما تحهدس ر ۶ رد چا تس کب ت هدننزو هب ومنتسد هت وین سکس دم . وعمناتسنههردعدات ۳ ۱

 کرد هنسرژآبكب کادو صد كالنار غصت فاک تلکس ردتغلیسد اودا س هلن دقنوررب دن دنا

 ها هه نشو فاکم ض شک نسردند ۲ لاکر وردا تلکس یرلک دید یتکنتقارت لو ادا دیکر ت
 لنز للف هد رع رووا یهدقعو یصرد قاسو هنشهنغارید e اپر درر تو
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 یسهمت شاد رد هتسانعم ا ارابو هیت ودر دا E نسلو اب E تعاج ا

 ؤاغابور دماعط عوبرنهدننزو هب وډ بکس یدنلوا فدو هل غلو ارو پشم هل ارمسک هدنزوراز ۵ راکس یک ی نهن عاطو

 هننکسرردالوات نوزا هیعیغح لعاب هه اکر ر دورة بوزوش هرکصندق دلویق هل حبط نارب ارور دید کشک

 یلحادو ضاسیراخلضفاردوا ۷ و رد یم كتا ہن لوا هدندنعراضع» ردن امیری هبیش هزابخ هد نزو هیچ

 رد رحم هنیکس نیبغص هداودرب رو دننعصهدس وعرد راک دید یسینصا تآخ تصوب ردنالوآ می ی نعرف ۱

 یوآهکر روس دەر اوط نکحروس هدزنرو برن کی هدنفرکس رذهتسانعمرب و مروا یروعهدانزو جرح کس 1

 هرزوا یسهسو تغلر و جروس هدنزو ندمهفت ندفرکسروئلز کت بوس 1 وعادل غوا شوک اوقزوا

 ردفورعم رار د ام کردیا یکطصم ها هیچم یاز ن روک سو فاکریننک زکسب زکس ردهتسانعمیاقس نون هلة ۱

 یر ,شدوی اغادنآ هکردنعما نیو تغل هدر ویشتسد هب وینسکس هی وسنسکس رد نفر ع زکسزاسارھ اط |

 ردب راکدبد یمغق دن هکرولوا یم لرو م تاب هلکع | ریست هلا دقفلا بح ىح اضتارابتخ اردن ای دد
REریبعت کو د دیو یکس هل ر هکر د هنسانعم هاکتخق هالوه جواز و کس یدنلوا فیقو هم ضامن  

 هس چرچا :یوکس زارا رای هنغلاراو و هغ صو هنفارطا ضوح هدرل هعخع ابو غانا و دین وتو
 قرقحا هدن هدنزورلریج هلل و یحیاب هلتکش یدنلوارک د کرد ةا العر یس العرکس العر کس ردهنسانعم هشنکس ۱

 راکش راکسروس دلخ هدس اگر درکر بش لسردهدنزک دهروسکم نیس فا بان روسد قاوفهدم ر غردهنسانعم

 لاکسرایدتی ناب با هغو قو راضعت ردمآعطع وترپوروتید هد روهروم ورد هنسانعم غ وروموکه دننزو

 اناس دیا تلطو : یجتسارواک عاف مہ هاو ردردصم مس ندا ندندنلاکس زدهنسانعمهشددناو رکوهدننزو لاهن

 هدنزوندبشارخ ندیلاکس اتو نیز ندندنلاکس شلاکس ردهنسانعمواصزوسو وکتفکوزولکي العفو
 | هدیلاکس زدهن رلانعم كلبا لاوئسو قمروصو قمزاو كع اواصزوسولاب وسو لاو كليا هشیدناو رک
 با اوالکتا بودیا بیک ت ندازجا ضمب راسو نهآ م روک زودکر کرده ورق هنوکرب هباهقف نهاکس ردلوغفم
 رسک زکس ردواکد تاز بعت شآ یشک هر دشآولهکرس کت رازبوننرامضسو نیشیمهاکت راهش وابابرثک ارارابو

 رھ کسر دردم سا ندندر نکس لفاکم ض مکس ن خس VE RL تو لدحنوداذعو < جم ؛یازرم عفو
 و لوا لب ةتسم لعق هللا لجن اطخ یابو رد هنس انعم نوسم هځکس تن دن یاب کس یتکس رد ضان لعف ندندرضکس

 ندندیعنکس هد هرکس ب ردهس رلانعم قمرصاو لا شارتو قغوریعزامو كت ۱ :ختوكمروسک اندک

 وند نان وامرشام کر دفن دنکم ارد نکرد هتمنعمترشابمو عجب هو دنکت دن داوعشم مسا

 ردمالسلا هملع ضخ رص اعمردریک ار دنکسا کنن ننرفلاو دامایدیدودوب نترقلاوذرلضع»یدلد اتد شنه دمور ردا را
 هرزوا هبت هدیسراف ردنکساو رازدنا قالطا نئرقلاود هد ههاشنو دب رفویدیا یرزو كموةرم ردنکساوطسرا

 رونبدهدهنولوانانلواربمعت هملکی دقا و ةورلریددروخردنکس هن ۲ نل ارکتردهنسانعمیه هلن بوجروسو ك غل رک

 هکر دهشننمانعم نیک نسکنکس رررو هرزوا هننهداوه یراقانا بونضهرب نب رللا یی اردندنرانووا یخ وح

 هکر د شف هنکس تایلذاک تف هنکس ردارفصو معلب لپ روابب . ندا هلنادکرنس دیک تفوز عم یراکد ید نسذکر ن

 هلکت 1 ارولوا ییو لوس یسدرب زولواهنوک یکی ارون د مزد هدم  رعردل DRESS ؟لوذ

 رولوا هب کد ندروموکردبروفشت ۲ نواک نکس رار دنا شقن هنر زوا حاغاهلکتار ولواتحوکیسنربورازادخاغنا
 هلکنا رولوا باصنوزواو یلقم رب شد هدنلکش هب هکروتیدهتل آ | یراکد می ارمبعتاس الرا خك اهدنن زووک کس

 aD اوکس رار دید هساول ولحهدرابد ضعدو خاشراح هدناسار حو یزد مهب رعرررواصنمرخ

 اک وهن اتم سالۇ ٽ ونس 5ر اکا نمام نوو رد هنساذغم نوناکو هدا وزرط هبا هدر فاک

 شقننانلوا نرضهنسهععصراثن دو مهردکردمولعم هدر .رعو رذذوخ أم ندنول یرببعتهکس هشوسک ی ولوم

 رازابو هح وکو یرومد ناصو هنلوا برسض شقتها یا دن رزواهکروم 2 هد ەس« تروم د لواو او4 اات

 مهردرولوا هک ندهرهح ی هدروآ رب ر طخو روش د هب رل اعا امر فا فص شفر صو رواکهس ام

 نداده کس روناواقالطا هرکس هزبک اور نم بوش قلطمو هلسهقالع تر داوا تفصلوکسم :

 ازکس هزیکس د ر داع اف ےشاهدنزکس ردیامدزریکس رد هش مةقص نازکس رواکں ما لغفو لءاف ےہ هاوردر دصم مسا
NINEاوط هدننزو ن دیزمشس ندیرکس  ICNتوردا ندرینرلةانالوا یکیاو یسروا  

 هم وه2 ناس لاا تاب ردە رلانعم كايا E عاریولدحو لع اد انعو مو قما ارصصبو,قلاعو قلی ۲

WT 



 قلاو قلم اهدس رعورونلوارسعت ناز فرع ناغزد 5کرو واى دەز هرضتر فا لوس ق وجآ یزاهدنزو فخ لمسرولزا ۱

 الو هنو وک فاو هطآ ییمعطو کوکو هنغاربد ع نسوس یار رارن دوادنکم دز ارمشو لیعفهدس رعر درب ۱

toy 

 ی وکتور لارا رد سان لونج رش رتسرد یال نفاق ا 3 هک

 هیات ید ن دعب دب فیل مو عصف ن اسل تح اضم ةسر رو رار هاظیدایا یر لاه چ نیغ یغلو یح اصءالصم)ا

er a ESEDلوا تاب رل سم ین اکو تغلیدنر کده دنا یکن ا کرد هدنم رو هیدن  

 ناه زاخزا الوعر دنا توم ەد نن اول هل اف ےہ د سولفا ةن ر دهنر د هجنوتقمنس

ENESند امت ناخ اوا ا ]راد ی۶د ةاک ل نات یاب نوار 2س وطارقس ردتراذع  

 الاحرد هماح نانلوا رعت هقوح لدار یک طالوقس یدناوارک ذکر دیفداموهدننزو قار ۶ :قارقس رولواهدش

 ی وزف هلت سقم رووا هدنلکش بر قعدنیعت ردروناح یراکددتن روقشاراب دود رصرولاح رب راضعنو ۱ ۱

 ف.طاندب 1 یدنلوا یا یر دلو ا تن الو یراک دن خوشه دن اغ ورال نکا دتیالورموامرغمهدنزو

 ندناجنآهناش من فقس رولوا باک ندعظعر اراده اسو ندنامپمآ افتد ناتو تدخیتسو |

 دیدشت تالقس رونلوا لاخ دا هب ودا نشان هدر فان زا ابعتزدنقكنابطاروش دهد هنکت وکوضر دل ۱

 کرد هتسانعمطالرقههدننزو نو طالفا نوط الم ەز دخ ەد نا طول هفته یدنلوارک هکر دهتسانعم طالرقسهلمال" 1

KSEE 1هدنناژژرب رددنهانعم نولو ؛نایرو رونلءاهدن ۲ طالر 3 ةسدکردرهشرب هداوةربوروش د ید یفا  

 ولو متر ریه را نیر هدننانولهلتوت سو _ رقس ر دف رخ طال ارقسا ردیسولا كن هدوح تا کشی

 هدسر 2 جم رهوردهنسانعماطخووپن هکر ذیفدا مشوه دزو طلغ طقس ردفور هم قط هو -قسراقدحقط

 دروح ال فقس رده رلانعم لعو لود ناذهزهزرهو عاتملو مان سهاریوانف هد زع روند هدهنسرزصفو "

 هدلا داص ردرو شف ۸ هلال اة صو نالّقصالاحرددآ تدالورب هدمورهدننزو نام القس نالقس رولوا هب اک نددبنکو

 كن | فورعمیوراد یر ید ناهز دار هدنزوتویک رطوقس روس د ىلا موت هدس رعردن ابن نالو ارپ ع 1

 لواوزدزوهشم یرطوقس ربص رواکن دن آی أ الغا دود یورادردهرب ندرت زوم اوررب زدیسهراضع |

 یلانعارمضیران [ آ منرب ةلاوذ ردنکسا تولژان ی ةدننکبلع ناتو لصالاقردرلن دی رحاس به قلخ كهرب زج

 رپ شره دمور هد زو ساد قت زر سدلقد اه ردهتسانه«نوطالقم طاق نت بکند هوس خیر د

 زارید ځد نال يشر ون د هن ز مکن امرخ شغاوا ظرلغت:دشاوک مطالب هدنزونج نه ةردارفصلهسسردیسهزاصع | |
 زدند اروناحرب دش راک دیمور تغزو نقر دەنا ر وقتلت مضو نو نوکس سهنفهرون د دسدهدن رعاأ 0

 نکاررمصا هل دشبولاق یوضعیکیدروتکد تسنار نژر دلاضهدن کی قبور ۱

 له لا نس یفیدرصا لواورولوآ ناطلغهدنرزوا بوذبا لوسالاوا مغهسروت هب وصر که رکصت ذقدرصا ۱

 ردرود نشر ؤا نزامنروفیس ردنک هسرریک 4 ه وصهجدداندرولاجرو نع نولوب وصهذن لوا هنسک لوازک اورولوا

 هدنزو كب وص ید رارالشد هغموتوانونفا هرزواحدفرب ولع هبا وضنو دنا راق خسا ةدرطاخ ییتروضالاو اقا

 نالوا هد قایامک, بوک ب اکو کمان حاف ندهنسانعم لقانا توج عی لسرالارتشکهدس ر زعردینانو دلو

 هب دقوح طالتتس ی داوا طقاسفاک هللاهعتساترمک ر دهم توکل نوطالقءارر ردهنسانعمدوم كز

 خیدکرد هتسانعمسس هودناقساهدماب ول هد روٽ وجتفا ن ونساقس رد زن احهدیلمال دقت اردنسهد رکاب آنینرقلاوذ ر ددا

 رز د ید نزا قالطو را نوتلا هدنک ریز لاتظلا 2 شیشح هدس رع هت انزل د نشدورااد ونور هما

 كنار ولم هلئادس یزراکدید قوا هد وچو ورا دفورعم هلجاوب و دخول هدنانو هدننزو انولفا اتومقس

 یسمرص نان کردا یربربس هدینان و لنت یادم تو و لادرسکوارنوکس نولدروقس نوادروتس رولوا لاله تعاس

 هتسیارضاح هتک نالوا یراتچو شکم دلا هد ةجرد لوا رحم ران او یدلماناکساو ق قوس هری رحلوا نوعا

b5,ینطدورزلوا لاله هدن ؟ لوا هنسک لوآ هی اولط» وط هلمدآ ع نطب یاشخا روب مح دقو بولوار هال مدتار  

 ردنت ابر ها 4چ + نغ نوکس العر ىس: العز یس ردن دنر از دنه ر ةرود نفور وزخلو یماشخا هدنسورج اراهسراب

 هدانزو سود سورة سرد یظنه دسر دالر یکس هلو اک لب فتو یدنناوا یم ست )ما ون راک ردات

 نانو مکتب هدسزو طارق ظا ارقس ردهدنرک ذ همزه نيس فا باب رد هنمانعممروو شش بلصو یقه دراو

 تښار E ذ هاتن :لواور دیس ضاق یر اصندکر دی فف فقنن رخ افرم د فّقس یدیا ارصاعمااردنکسار دیس

 RETESET هیلیا بلص: ار غز یسودنکهل توس
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  9 E ETچک هم زویوآءدنابحوا هکردهدزسر ۲

 لصد هدس رع ردا یاعوصناس هد انو هدنزو سو ی امو هلذاکو لاد س .وکنداقس رد داش وته م نبس

  ENیراکد ید لنالا , یرهدس زرع هدننزو فا افسر دلتا مع ءدنچسف هزاف لواش یوم

 اردهحولتوالح رادقمرب زولوا یراهناد تک انس مع دراز قزاز مرد ساشا
 هودزولوا صالح توس ندب او هوم ار درد زر اب نه اسوصخ هاو سرش و

 ردهنس انعمهن شو قارطهدنزو نخ الف هل اه نه اةس ر ظذ هدر ع ناضخ و: طموردو یهحو لر کد ندیوا

 رونلوا رعت هصنلوو دل و هدرجالطصاالاح روس د ها نالدریوهرزواللب ااداهدرخآ ارابدهدنزو هتعه هته

 د اردهتفیس یف و رح حاتفتسا هدنراس ردىغل رازابادتنا كَ ر لها و کنان اشنا تیت رد : رعم هکفس

 ےقس رود هدهب ەنشنولنالينىكىيكى وا یناطمو زد هتنسانعم ن اکو نرغو هوا فرح هتفسو شا هتفس کر درا خو 2

 هدول :رع نچ رازی د كلود هنکج وک كيو كلك ەدر رر دز وراکو نوا شمام شتی هکرد هنسانعم كاك لوجو اف نوک

E رز دەدەن ارشنانلوارمسعت ٹ لش مور دتل 

 هباکتدکش التمن ر ماعو كايا لاخوقمالشود ندرکرفس زده انعملوایدوب كبر دخرفس ردتر فا نمورش

 ردتزایعن دحناضداو حرمشنم ر هند : رش اعم كاشلا يلنعنآرقکردهنس اندر فتهدنزواهرف كرفس رولوا ۱

 ردهدنرک دهروسکمیسقاع تاترازید هاطقهدمب رع روت دهنشوف قلت رغد هدرو دوصقم هالو هح او دورفس

 تالوایب اب تتکرکهنا کر تروتف له رعردهدنتمقاس کردی مک ۲هراو یادخب هدنزو یراکشیرافس

 هلافس رو٣ دهد ةنغوبقل راهو موال مرانو یتسفوقدنفو مدایوزوجوردب درا ینو لاک لاس ردە ونا

 زومواو رد هنسانعم راوتساو مکحو نیلا هر زرو توز تفد رو د هد هغازوا لن هع ناک اوردهتننانعم لاق

 نیتقس روس د هر هماخ شعفوط مکو قیصو لات صاشو هرکی نیل لطم هتفس واکه نساتعم فتکو

 ردضراو درد هنسانع مس اف تخم راوواتحابص بح اص قلخر دیدآ ت الوربهدناتس کیت هدنزو نیک دسم

 كلرززاو رددآ نوک ی شب ند یس رهشویآ ینکیانوا ند هشت هنسوردندآ هتشرفزب لک و ومیززوا نضزاو

 دانسات لالد هکردرفدا سو هدننزوراسعم راتعسر و دهد هنو  IYIوا ۲ کردن ز دم نادا

 رردناددع د ەدرۆل لم موله خبجوم یرل هد عا یس همت اط ناتسر اقر دیدآ سماخ مون ند رش هامور ددنسروهش

 هکر دیفدا نھ مدس دق ردف رصشم» درادن ةن ازورو لک و تهرزوارلةلوزو ةو نامر واو هر زوا ننزدکر ددآهتشزفرو

 لجهد یداوا نااغو ره اطال مرو ذلو لامنعتسا هنسانعم حضاووراکش "اور هاظاز اورد هنس انعضاسوقآ

 [زوک عرب دیش دنعو نادنسردمحم یرلکددلدرخقآ !ذکرددیفسلدرخ دنفعآدمفس رود ددشدرفس هدرب

 هد کرو اوب رع لاری ورادو مت زدهتسانعم لات درس ات دانہ هرز دیار تموم کرد نیک

 ۷# ایم کو شو اض کوش هکزدةنساتعمراخ ذدتسراخ د فس زراذیا تغایدیردر رگردم ان نالو ارن عت هخطاقآ

 رر د, یژوازقاسو نادنزوامش شود کتک یراکدند یکم :ناوفسهدیکرتو جوع هدب رعەكردەشسانعمەچفخو

 رداد اقم هد اک هبسرون .دهبهنسک یو مرکو | درعاوح هماک نفس رده اكن دق زار کلش ووالد ندشدنفس

 لافیردهدنر د همومهم نیس تلا بابر دزو یراکدید هتم زت ەدرارا دورو ناچ دز اکنحنر یزو غونرهرهسدیدم

 ردهنسانعم زو موا | راو نیم انعمترد هدنزو تفم ته رد هنر لاتعم هلاقسو ل امس حفرمشمهدهزونسکم هلافسو

 هدنکرت رت كاك ود رد هنمماتعم طویضمو کون ۳ هسانعم فدل در دیضام لعف ند نفس ؟زوس کک د رع |

 هدنزو نکن رکعت کتلو و دلوارببعتیدرو هنکی ادکرذیکاد اد ةنكدادصاجو ألد كوك قاطع روا بحت ارت و
 یسانعمی !اهدنیز ؛روهتفخ هتفس رده  رانعم یمرصوصو لا د كد هدنزو تک نفس ردهنسانعم یاد هوح

 هر وخآرب ندررن رك الوقدکر دن ەقلح ب وک وب دهنسانعم تو ةشمو شا در او عفد سان د ناقش ۱ راو

 ناک دون دهن هنس نکس و یروسیوا عنوسلوا تعاقد رک نو اوا هفقو دن دهر د هنس نالدردنوک

 لدبعضومرغ ەن رەوا عضو م نالوا هند ترش هک وتن د هر هن سک لوا روع د ةروسهةرطو ازات 0 یک

 ندرنامزذو تور ممر و دلواقالطا هنیسرکا اچول وق کز د هنسانهمش وک هقاح س سوکهتفم هلوا شداصو

 ها
e 
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 نیم ات بان رز دا اا نب رللاد ماشسناطا غل رادو مناسب الاح یدنلواناسهدششد امناساب و دا دا

 هرم نددادعتساو تنلدافو ر ددان مو مارو ناو دا مک اب یرالو راه زاهمتشن ردهزیرک د هموجصم

 رداعتم یفلرکس هدنانخوا هکر دهد نهر هلم ېم ناس لصر هطوةْنم رع یاط نام یتکیآنوآ رول ایه دن

 رددا تابن رب هدد هک رھ“ مد نانو هل هلم هم نسو نون مض سنیخاطس رجب رک دهج -وتعم نیس لوا باب

 غاط راک او یتاولت دح یمعظولنام هنرهصوهدرخ یکحو رتکا ییلضاو لوطا ندم او هبیشهشبهصارب ناب

 هدرمورو هنشرف هلاع هدن الو نامزا هدمناب سو هراقهدسلدنا هن ابو زولوا تاتهدرزب نلتنوشخوهدنرلکتا

 | هدنرو نورا اوح نو راطس r ee رو دن« ییذحو یوهور دمیضبحول وراز دن سشطدردنتسهدساب :ولواقلب دریا

 یرثک" و بلعملاةيصخ رادضعدو ماها رر غص ع ول راضعايدنلوا نا Ek رد نارارت مسا هدا و

 س هود اهدچم وم یان سوط سوط ردعفانادامتواب رش هذن ةو ض برقع یک ی داوا زیست هل امن ی لک دیدیا روا

 الفا لارطسردب وعم ران اکرانلسرددکح ران نامطوا رم مدا يک کج راتیءهبرد راک ےس ما هدینابوب هدننزو

 هلن اتم یاب مضدنو دیک نودنورظش رونو رطسر دتخل هد هباواو دارید اوا ناردن هدامر ردداسرز 7 وهدننزو

 زوکطهنکوکو یتوواص نتا رب هشت امتهدیک رت ران دنانشا تی وج هدزاربشردن دنعون شدنک دکردون رز آ مساهدینانو

 رس هلنار نوکسواط 2 اکر طس رذهدنرک د هروسکم نس فا باب یدنلوارک ذهدنسهدامورز [ ارون د ییشرغآ

 بال ارطسردهدنزک دهموعضمنیس ثلا باب رد دیفدکرسکوارولوا لدی هن .روچ و کی ایر ونچر دغه نون

 کر دف ناسضط ارد تنی ور تابقطس یدنلوارک ذهدنسهدامر دع افترا تا آف ورعم هکر د نفت نال ر طنا

 رک وا مواعم یدنلواقالطا هت رره لر صانع نال وا ماسح اة دامو لصاهدعبردهنسانعمهد ام و لصاردسةطسا عج

 یزاةدلوا ماتسج دامو لصار دنارتوءامواوهوران هک عابطلاتماتحم ماسجال وصار دهنسانعم لصا ید یلتفارصنع

 توهج ناک رکا کر درن صنع لوا فر ولوا لیتو فیفخر دعوف یا هاذ فئ دلو ۴ قالطا هرب شدن رابتعا

 هسرولوایرک | 4 او ردراترمصنع ويو روس, دیلطم فیفخ هنرولوا هب یولع تهح اکر ت وج رکا هوا هب یولع ۱ ۱

 اړ دیار ارت رصنعوو رد یلطظملمق )امنع ەس روتا بیل ة2 توقف اک ج حیحرک اورداونه هرصنعوور زانم یخ

 هدنخدر هله ناس لصتم هب هظو قن مز ع نبع نار ی SR OTE pe هسرولوا رکا رک او

 کر دیس غشو ةر یر تخت یاب رتعس رد مدرک د هجو تف نس لوا تاب رد سم یه تردهداب کو ادکرد

 | ید یربندور اردنا شوخ -ناناوازعت كىك یر بولوا س اتسنیسب رب رار درتعز هاعردتابفوررعم|
 یبانمتتفلوورونلوا لو اتو ا انشا تناعاردهبسزمکی دا ارترتعس لس کر دهززم یس تنور دن دعوا

 ردمب رع هروح تغلو ر واوا مر روما داصیئانندنروذخڅ سابتلا هرعش نیک بوازا قعلواالما هدناوع ناو نعو

 ردن واخ ضرع لها نالا ودیر چ دو یرتعس رددعونضمنل فو رعمیمیردروس ده یراک یبعقسز ناچ ارتعس

 | چو ردع و نو وک یسالغا دنا لوک ى راک دندقالد وط هلدىعن وکس دعس ردهلن رک دهم وتم نس فات تانا

 ۱ هل هوم نیس لصتم هب هم نمع ناب ی درد توآ و ددد اقمموشو سن کرد هنس انعم نو امهولایسهدیم رغد

 O NI یسودرواوا س ردهدنرک ده وتضم نیس لوا با رداټس ٥ی غل شي نزا هدیان یکد اکر دهد نیز

 هتسانعم واک خاشیزونب وزوکواو زارد یزاهدسآ رعرونس .دهنکسمو ترا شایبابیالوطوروناوارتجتناوات ۱

 رغ مودا ەتە دوم یراورالمک نانلوارسعت مردوو ردهنسانعمنمزریزو تادرس هدننزو هناغح هناغس رولک

 سوربپ نینخسردب اسنرلک. دیدیازباهدنکرتردورادلیک هکر دما سخرسهدّعل ییورهرترورفعح لبا هدحومیاب |

 أ ردفورعم هلا نن بغص نالوا یار عم خیصویر اقیح لای یصر» دو ضا یا کردا غهرب دن شو

 ۱ | ناک هناندغس هیادغس ردهنسانعهانهموهدامآ هکزدرفدا یمهدغسآ هدر هدم هډ چسر دب هردب راکدیدینسینماق تآهدیکزت

 نوسلوا قاری کو ر والدا کو ییبح) کر 2 دهغادرب ی لول هدنزو قامقح قارغسر روس دهن دقن ارش زو

 ي ی هکر ره یرغاش ەد دزوی ردن یرغس زدوقادرپ لو اون یراکد ند یارغصوطار ه اظرلرب ٍد ر ذکر ب :تفاز

 | ند وص لرل ہداوا زللْیم قنطو تسظوساط هدنزوو نه وغس وعس ردد و :رهسر روس دی رقص هنیکرتردناناوتجب ۱

 ۱ هدسرو هبعس هغ ردهدنرک دهغو نسا تا ردتغل هدولنسع نو کس رونلواربعت یدرعناح کرد اناس |

 ایم خادم و ءو ردهنسانعم نوبخدوژوکم شش عادل "او یشارغوا هبهلیحو ك نزاو رون .دمهنسن ىل غاوز واب

êهلوا عج ناراببآهدنآ کرونا دهزب , روّتح لوا هدننزودغج دغس دغس ردع اشریعهنسانعمز هرسوص نکرده  | 

 ۱ اند تشپباک اهزدزوهشمهلکیددنفزعم دخسردآدتعمو فیل بالا بت یساوهو بار دید آر پشر نهد نود نورس و
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 اس هد رع ردن اا یراکدد یننکدناب وح - هکر ددرخرس هاو رد هاو ردهنس انعمیملم قو حس نمرف دن انغصت فاکم

 كت اب  یریکد دید یکسکدناب اوج هلن هبخهیاز ررجرسو هللاد درج رن رد ءو رنک ڭخەزىبرۇلوا ع وىي اروند

 حض هحرس هجبرس ر دیا روهط هدلاعطا هکر دنتلع یمارف هدننزووکرب ورم و>رس رود تازلا یصعهد رعر دمعونزمک

 یدلزغوب غو نآ خد نشد یک یدل ز غوت یش و ایس بو دیار شاه دکن آسر م ز هارفردب !غزارب كابس ارقا هبا
 مع فزس ردهنسانعم هرس هوخرسو هزخر ب زار دهنرجرکو کی نحرگوردیدآ عضومرب نذمت اداضمنانعمو

 ل کوا هلارنوکسو ردهنسانعم جن عامدو رولواثداح هدزاعوو هدردصندکم مسکوا هکر دعخولوا هلنار

 هخرس هدننزو دلم لب ]رس هتان شمارغوا هنتلعلمسکواو ی رت ڪک واورو دلاعیهدم :رعردهتسانعم

 تالرطسا هه تا روت د خد هب ی هزویردهنبمانعمزکشفکی خشوبانهدننزورزرب رک لکرس زد هتسانعم

 هر اه رخرم ندبرلارخ سرافو راربد لک هد رعرون نون یا میام هرم همرم» ردعاغنرا تل ت

 رد همر سول ی دییسدرب كەى . رغروما نالو ارم دهه ورم وریت نک اخیمرس راز اب همرمالعاهذن آ اردندآ

 | لعاف دک یتکهبس یدبارروش دهن هنسرب تودوویئ دیازولواتابا#ت ىكى رھ اظ ی ط اب دسز هساک> هزوک هعفدرپ

 دولوآ هک ند من بک ناچار کهزوجمن ات ہیچ جا ھر او شن همسر کن مد رج همدم انضالوضتمو
 | فرم ررر دارو ظلي رت هماعررالاح هل هاو لبط هکر دیموز یا يا یانرس رار ذی هان د کوک ارقو مو

 هلا و حددوردهسانعم نرهوزوم دل اواوم ورم ریس راز دجدک ر رتیانردرمور یان هکر د بع یان ر هد نرو یر

 یزانکی د هدنخوآ ردةلتوا یراکدید هردنف هدنزو هل اعزن هاو مب ادرس راه اخ اراها چ تات مو تذکورد هشم تخم

 رک ولک هن اتعمانخو همغنو س درظورډ ةن انعم مالکوزو نمد نزودورد دورس رول غاس هبا وارولوا ېراټخل ةو

 نروتکر اخ ندعابر ندوا بذاجهدنزوسورح نشورسوولکهنم اعم عاج نقرر نو ساوا هدا شرف کو هدمدآ

 زارید ڭم هدر رع دام هتسرف یلطمو رونلوایالطا هصالسلا هملع لبرج ا صوص خورو ده هتشرف

 یزووایدلبا یلخ هت شزووا نونظلابئاوشنع هناذ یافت نوح: قالخ ترشح هکر رب دضرف یاکدح

 روهش یتسکی | نوا از :رذزودوا لواو رذرام وسوم هلن لمس ا هقرتس مس یر شدو زاعماهممسچهرو هشمانا

 یح هلو عودو هدنذرظنوک ك واو او قّرصشم تكنوک نالوا قة اوم هتع-ایرب رهندنعو ورد رامان مه هد هلا هنن

 كن کر ڭكلدکو ك ھام ,یرلقدل واس الایداطم یخدیکدانوالواو ارد هد هعراد یا یعطتنو تد ور لطاصموروما

 ندلحا کرلکدایا انتا a هلغلوا لضفان دهرا اس مانا نوکن اک ی فا اوم ههام ےسا سدر دیرافرضتم

 دراو هرزوابآ رنصنعدادرن هل زارداک و مهن زوارصنعرور هو رب یربرهندر هدشرف لواوژار دیاد عو نشح

 ارصانع نانلوا کز ذ هدنلیز یرلعسا یراق ردروم اعهرزواراصادادمور ذرااک مهرزواشت ارصنع تش |

 یصوصخ :دابعنعاو تسابر هتشرفلوا زون د شورسیخ دهب هتشرفرب صوصخوردرالک مه ارزوارهاوجو
 هی و روم د شو ریسه د هج نوک ید ن GEE هردو زرذضص توق اک |یدترت Ezi و تدشع < لر رود !عهاوهدس ورس رورو

 ردهتسانعمنورس نی رسو یورسروش دیرغصهدناومحو هحوا هډ اک یر قارت ۋا نو رس ردهنسانعمسورنم
 ۱ هیضاحو هتسانعم یجسلرپ قخرتواقلطمهاکننراس رونلواز بعت قمروق شادغر کی سرو من ص ندنکسانرم

 مس اس ردا سم غل شده دح و تقم باترپ کرد هدنمسرړل ههم ناس لصتمه هج د یارناہ .یغدوارومب تم |

۱ 
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 تج بشانتو سار ورولوا كع د قال هت اف اکمو ان اوازنس نوسلوا تاک [افارد هنس انعم تافاکسوا تی

 هکوشو تکون ًانطالایب زدکعدم نک ناار درا دام کرد هنس اخخ مد زو اب هدانزو ودرب درس ولکه نسانعسقدالو

 روسارب ا ندندم ارس باز ڈور دک نک یرلکدندی ینکمرفاجو کت هغوبهدرکی تو دکر اہم ۂکی شواضم

 ةهاس افمو تنخو څر هلیسراف فاکر سکو ارن نکا کم زس ردهتسانعم رولواسانمویدالو رولکن وغدر واوراب رواو

 دن سرد هم اتعم با دو یک« دنتفلدنزابودنزهدشزو کوری نونو اتش میان نت نينو سرد هتسانعم تخم
 نوا .هنسابعم يداک بشنانمونایبنجو یدب واویدشارم ر :واک یضامندندنس ازم هوردهنسانعمارسهدنزو درب

 نیس لوا باب رداجتم یب اکوتغل جیوا هدیاب یی ا هکر دهد چر دلمهم نیس لصتم هه طو نمر بع نس نا رب

 نضزک ارم كتابن ردمحم یاودرب کر دآرفوز مىنادا سسهدننزو نوطنس» نوعطسردهدررک د هحوتغم

 هرد فاو i ER اکو مورک وردو خاف نیت اول یع حمق و ار ذ لتسودوهآ هدز اررولوا هدشهنغاریب

 شعدرون د خشک هولدهنبنوبءدادرفم ذم یس عشر ارد یز ورک ادب هلءلوای 1 ننفرگ هثنعد یم رر ارب فو -یتوا

 هن راد زاید اغا كاتساب هتاع ەكى اغا ناسلب قعی لالناساد وغانا لانا مع د عتنس دلش

 وه < xun جست
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 هد كرم لرب رددتسامعم نیعرمس حورشمهدهحوتعم نیعرش ردذنسانعمناوکشرس هلاواو خف نوک رس

 هللا ارم زد هنسال ضا ویں رد کرد هنیمانعمدیفسو خرمهورذلن دنرانووکز ودنانز هکر ون دەع : ونسا و هل

 هکردنیکر فورعمهنا نیک رذهنسانعم نییهحس ننكر ب زو دلخهدس عزا هشن اعم ما داو هکر

 ماکو زار هدنتخادنزابودنزهلاةانشمیانو یسر اف فاک وکر تب ییدایا ستون تا NEY کرت نا نا کر س
 یا تزرترول رول نتخژرف هک رس ردهعدقتوارعو نتکدایم ۳3 "مس قللد نوآ هلاسهد هکر سم نی هو ناف فح

 هرزوا تدښش قاش رس ر دا ادتمیسدهدد زج الطصا نب یرښعتروہت اک رسیزوکی زول هک ك مر وتس وکه زه

 یکا نانلار يبت لیزر کرد هاتف جهر زو عرب چرس خرس زولواهباک ن ڈک لایا باثغوزیب ولو نعطوند ماکت

 ندنوسروذو ندیالق شانروت دید ەرە ر و یهر یراکد ند ن کول نورلر الا هل هلا هراقنو لیطرد ہے ص هرات |

 رود: هغخألاص یرلددرود ندسا راو ۱ راویانع شد هللادو نون ىکا دنرس رونلوا لع

ÇIكا رهدانعلمو روس د شع لب رع ردوا یش هراص ۳اردهنس یک کیا لشهدنزو وص هکر دن وضو  

 رزاق زن لو تال اھ نا دلعو نف نا واز عت ھم راصندنت ون شرو رو ردتغل هد لف

 نامت هع يەخ هدفارنط بو دنا كانا یحرارب تكیاعروا نزوازب کدو یفصزدبماد عولربه.لریدهس ر رفشهدس رغ

 تنس هدقدص» و الواب واک نون وح هنلوادیص کن قرروط بونلوص وب هدربرب بول لا نجبوارکی دو

 رعت نشرح EAN تز جنا ٹک ج ا توام رز را ااا لوا ییایا لر ونا رار کس ییا لوا كبانو
 هلکلنآ رانج واو راف احر ولو ی "برف :یکنوابوغوا یدورفراردنا لوا ت توروشد هاد ارة نکیهزاترداب اب نانلوا
 هدٌنزورب رود دامونه نب تلا زا دلت اتم رسوررردشپامنس

 شضعیلادنعو یک یر اسوم ربو شوا روس داف قاباق علطم ؟ ردبازم ب نانلواریمعت هزود 1 راویمانعمیش

 هد رع روس دکب ی نلکدید ىنشادرۈق ود ۳ راراب یاس رد اهقاناعو رب صو ضخ ەت ران ابتهدناسارخ

 هب یر ,تاناوبح رولوایوطرخ نورواهدننرولو IA دقهزادنازن روب ددغلابی راکدبد یاب لق 1 زرد رش رس
 ردد ا:صڈزولردرب ۷ ردهنسانعم نادوانو یواوآ ٩ ردهنسانعم خ رسكنر هزردا تراسخو التتسیا هلک ۲ ۱

 باغ ره هلا هیچم یاخ باحرس زاری در اش دش هدي دنهو كم هد رعردنوشروت هکر دین نزلا اواز نو کس برسا

 || دزخراک رون روک لزف خدییوض لذا لزق یارب دیدآربغصر هنر هد اون لاک راو یماشعمز كس ەد زۆئ
 تاخر ادغام ندنول ردمارک ی ایلوادق نمو السا لا ةنرترذیدآ غاطرب لصتمهرهشهدن ونجد :؟راریدقمربا

 يراه ابن یتیم دلشوقول هکر زب ءدرولواقرب رد >یکترردنشوقوصیراکدیددقنآ ۱۳ردراورلهضوم حافرپ ا

 هل زفدکرد+ زاع ع یدنلواناس هدنسهدامر دشوخ ودی راک دب دندیوطناعر غاح کر دلاع >رخ عملا دنعورروکنن ضخ یک

 ردیدآهاشدایرب ,ندنانزوکمارهب تردید زرند اید دز نیز رف هارو هلو ری اهر ذیراکدید

 لابخرس اب جرس رولوا هسانعمناعازاوزدن رکلعا بازشدا نه هکر د هنسانغموص ی نمر رد ۸ رد قل سر نب باره ۷ |
 لہ رعردندآتاسهزب ر 7 یراکدیدینلوق یروهیامخرس رؤس ددو رد یش ود لیح هدشزو لاک

 ت چرم دىگ وک کواوع یوسف هدهبالهدمک رت هشتسلن ارواب ندنو قد رشصاج هدرصم رون,دصاچت د صاجم

 نام اف اضملداک دن دن رس ناشخ دب نایمامرولوا هدنرب لس راغاطنایماردرافص لوس یکی ال ارسم ک تن

 | نادرا هک وش ردفوجو ردراویراتمات نو شرار شکبآ یللا شفلوا شارت ن دشاط هرابکیرافصلوا ردعضو
 توعت هنر هدر رعردنکمق قعءالوط تاتا نی یزایزک تور ادوات الوب هشراو هتل بت ندنرافباو

 حرسردتخل خد دنس هللادور دقشاعهس لنت د خیر هکر لرب دزر درلنو تا نمو تال هدل او ةربورارن د ور هس تالاب ۱

 اخرسرارد یدنونشدس دلغلوا نادرکرم «یکنونج هکر دلو مد: ضعب لا دنغوردز هش شرلکدیددوکم لزق دن دا

 دیاروهظ هدرا ةج وحر دة حراق نانلوازبعتیمازقفکر د هنا نعم هیصح 4 كرس رس رده اکندلات ودالحن شحم مشحا ۱

 هدزل هتسح اب ضعدژ ردا نولاصوص هد اتو قلوا ترسح هوقنواوبار طضاو فن نشو یمن ادبتیمالع

 AF هدحرسردتغل هدم) براق مجور درفرح هیصج یرب ېت ی دلهبسح لقلت رولوا لز هلزدلئامهر ومر دار وهظیخد

 حر سردهنسانعم هخر هز خ وزن رس دیر ان چ ت کیا كنانسزانراکن نارو بر حر سرد هنسانعم هخ :رمس هل ادا ۱

 ردراو ردراز یتبکوا لزۈك زواکهرل ها ەد نمائش درام د ینا هگوتز دامین چا تیا ل

 زاوننجرمب یدید ردیشوق راغب وط نالوا یعرق یاد فولراض عب ہلا ہد د م ےد خوام ترون دهرجهدع رع

 كلجرس خرس ردهالسلا هملعو انس لغ ىسى ماته الی وا میر اد وها نامش خرس هوم ددا ر درک
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 داورس هدنزودمرس دورو تل ول هاش کیدا لوص ETAT هسکر یزد کع دهشاط ی تا

 تروص صضاسقنا بورتروا نزول یشاب ا ین مهرددرورس د ورد زدهلناتهم ورم ۱

 هدنروناتس 4 رب ناتسورس EE Ra ak واه دصوضخرتردکمروتسوک

 هاتسورسر دیدآ هصق ر هدسرافورددچ» ارشاعیطندشاطا دیر ابوردرب نالوا ناوارفو مس رخ هکر دهند انعم كلو رس

 یرللاد عو څو بولوالاتح یسورقوډ ندنندب هکر دورس لوا یهسورس ردیجمااونرپ هدیقسوم هدننزو هاکن مرک
 هدر رع ردع او زا ت خرد هاسور سر دیدآ نل ینرب نوا ندنناطادیرانورد هنسانعمیرغوط یهسهلوا یرغوط

 هو لولم :لورس رولوا لضاحندت | 1 ختصناناوابیغت هنر کر درع یوغصكنجباغماچروش درافصرب ونص

 هتسروورسزادورسرون 9 دن ردە رعردهتسانعم حاشوزوُ و هد زو نويز نو نورس رد هنسانعمناکو ضغیو دقح

 هدرط ره یعد روش دید هورس نالوا ناقد دازآو رسورد هنسانعمهتسروزانر دنا د فورس شه هزات یعدرد

 هسیورس ردهنسانعمنرفوزون ولهدننزویوکم یورس ردیدآعونرب هدیقسوموردورسنالزا هرزوانالیمیرالاد

 مادج ار هلذوقومیاههرمسردهم اوهر اد نانلوارنبعت همتاص ےکلآ کر دحر 5سود هدنزو هسک و لالو یاب

 هدکد لره که ن وص نهرو یودوروئن دهرس ان هشوشغ مو ف وزو باقر و تلوار بعت تقوا دقنو هر ک کرد هق ارابعلا

 ید هر هقسرب , رج نانلوادم هنحوایا اردو رواک هنسانعملوبقمو صااخو سغنوالغاورۇغ دەرە غروكش اب

 رو ده ر هنن نالوا یسهررود تکرخقلطمهدشنزو لادا لاهرم زدشاقدعرف هکر د هننانغم ساساو لصاوژربد

 تكنهرف كنهرس زولك« هنسانمنارمحو هتشکرب از اشو ییک فو ی٥ هرقمك ودود رقحنو تالودو هب رعو یلکسف
 ردهنسایعمزر اضوناواهپورولکه نسانعم شاة دقو یس هقرخوردهتسانعم ع وس ابورکسعرممورادرسهدننزو|
 لنحو زدهنسانعم هناخو یارسوردقلوا غوشابورکسعرسو مولا نس ردکردهتسانعم قلشاهدنزویرب یرس

 ندمارک یایلواو راریدهغشق هدناتسکرترون دهدهغلشابرومدیراکدردنکههّس راشاب كرلت آراناولہپ هدنماکشه
 ع روس د هنسوق نالصقرب وه هدننرو هګرد هجګ رس ردفورعم هلا هل اونع یطقسیرشر دلع فر رش تاذرب

 ه دنسدعاشا تر . راقنمروس دهنشوقاقسهدننزو هفلخ هلا هبچم یاخ هه رس رسرو# ددووعصهدس رعرارب دید همطاخ

 كنا لش هدنزول تب هکروس .دهبوصو هددزو هک از الرح ابر ؟ارولوا یر درب هدنلکش هب رد لوک

 سود هدنزور رح رن رس رارونللاص نوروق هح اغا هکرون و دەغخااص یرل5دناب ندم الراقحوح ورولوالد :لدیک
 و دهتسانعم تیرواو تک ةد : رعو ردهدن "؟هراغم ینددلواستاغ هلو ضکر ذیدآ تدالوریو ردهنسانعم حرف

 هدنسلاو دم لاج نطق هرد ز دلی یدیذکردشعتلا تان تلاقرب سر رب رس ر دودا هد ناب یانعم ول دوق نهرب رسن زازفارب رس

 تتلو نت ضامن زی تور درب رمسهاشدابهدزو یر یرب رس یر . سسرولوارسعتر کی دیردهقاوهدتروصناکو ح

 همعآ اس لواه دن د نعرا ض عدو زو د هنمقلاس مزواروکو قیصیسهندهدشزو خیل خب رس رولوا لع دردیوسنمهننن الو

 کو هرگز شعاب یعد ردهنسانعم قرح فرش هدنزو نود رف نوه رسهلوا شماغلرنارونه یزواهکرونب د اب

 هدم افاضم هبصق مان ےق هجارس ردهدنرک د هروسکم نیسینات نات و زا یدو اج کوکر مود

 ىلع هحا رسردیاروهط هدنرلفابا ناونحابراج ردتلعرب فورعم رلتاوو رولوا نۉاقرىظذ ی ەد ومدن آردیدآعضومرب

 روسد هر هنسک لاح تحاصو و لد لها رارسار غزا نو دهدنززو واھ لالا زدم او اوست ردروهنم

 ت شرا هس هار رخ ض (شرغت ردننآ تبالورب هدناربا هدننزو ەركە لن هتسرس رونلواقالطایدهبارعش

 شیر سهلا ررسکو یدلوا لعهدن آ ږلغلوا هدنرادقم عارذحوا یراقامشیرثک | كرا: راک ردهنسانعمعارذح وا
 انفو دو ووکه دننغلدنزابو دنزورارر د شدا هتسن هلکنا ردا ععورا ر ڪش واب رد همس یزلکد ید شدرح کر ذ شه

 أأردهنسانعم فدا یوخو حیطه ام اموتنطوتقلخ هدننزو تشې تشربم ردیلداقم وکو وارد هنسأنعم

 یسانغم تردهدنزولشرز شرس رد هنسانعمممکو قمر روغ ول ناش نرم یکی ضام لعفور دصم مساند نش هرس و
 هرطققلطم ۲ رود كلُشرممهنتشح دارو و GR یناززوطنیداو هک راد ریثا او

 صوصح هترادلب ۶ ردهنسانعم س 1 ةرارش م رعد ۳روند هنسهرطقیّماب اوکو وو تاغا لا

 4 کن دنلوا ناس ارسال زرا القا هننکع ضعیلادنع زار دیند تخرذدازارددآ ازضرب

 ننکتآ نشر اف المال کرمان طاقت ندنرلحوا بس :[نوطواشات ش 9 و قشر ردع ورک تا

 درد كشا روش كشر رونلوا قالطا هدهزمکع هو زؤلو اتك ندکرشن اا تیکت عورپ
 روشن دەل هد :رع رولتروا هب زود شورءەدذافز لىل هکردادیز درب نانلوا رییعت قاوود ناوک شرس ردناکد
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 | واتما مت یح اص تر دقو توقورار دیا قالطا ځد هن !بضعتمو هشال آورولوا کند هتسک نالوا ی یفاو سناو |
 هب وط كج وکل واهدنزو لدنصرلسراف فاک اکرم و وناوا قالطا هد هه مورو رخمو عاطو هبروزو هب هنسک

 كلو دنرواو كمصم نداهن هرس ردیاهبعالم هلکنا بو !ندن اتو ندیم ابو ند هرو اچ راق ج وچ كرون د

 هتسلاوح هعلق روصعحندهرشط ۱ راویساثعم شبهدننزو بوک نوکرسرولوا هک ن دکر ارامتجاویانعناو

  ۲یعطهعاف هسات ۽ رردبا قیدضتورصح بوکود ندن آی دعلت هلکفتو بوط کرد هعلق قاربطو هس طول نالس اب

 اروند هر هنسکرهامو دمآریم هدرنهره ۽ ردهنسانعم رادنادنسو شطبلادبدشویوق دان شنزرسو

 دنزابو ااا انوکرس رو دهزرکرغآولوس دو هو منم هنگ د هما کس هوا

 هام ورفو زس وص هلیسراف محفل كج وکر سراردیاز غ یاغارادماوع کروند هج اغا قح هصاز سرت هدنتخل ۱
 راود هال رغدک كم شاو غودشاب کرد د صاخشا لدرا یس وقم هدراوخو قالبجېزدلاو

 سک س هدشنزو سبلت لیسر اف فک کر دکرسردهنانعم لوایدول ڪرس یدنلوانابسهدننهدامادرکر تس روند
 هللا سودو یهن ندربمعتوب هلغلوا ناطیشعساح زهرارب دخ دناطنشناکو م میسر ناکردحزف زف سزژکرد هنسانعم
 نیکر ہن ادرک نیکرس رربدهجناص کلا قرحهی وا وا خالعهدیکرت ای اصیومن فی زشیما هد قالطا

 راوددال ردهنسانعم راوندرسهدن "و داد دالرس رارید ید کو نالزوموط هکر ون. دهنکح -وب وب یکن اطاغ
 رود هان لنکید یزاکددرکب هدننزو مرت مریم رایدلبا لاتا هدونسانعم راولد قلطمو ردهنسانعم

 راکناردىعو ناتسكن ۲ هزبش نام اوأربعت راکت الا ررید ف ڈر ەد رب رع ر اردنا قنحا هلادو ول یسهزان

 رس ر دترابعنداو هىغو ضار کی دن فدکرزب رب وامرتس ردنمور طفل  aال پس : ناکا مرو چل اهر

 هنج هحرف ندنرانولوا ل اةطاز دک د ی اتنا عالم ردیعما عسات  a NRهدنرل ا

 نان هددشوکر رر نولمغاط یررب اسو روا بوق هنغاحوتكت اجا یتسپ نپورازدیا بضقبا یخی تا نیو

 لواهدعدرارولوا  RL ESEنرالا هنشابكت هنا بودر ۱

 یهامرس ر رول ا«یسیدنک هنی الاورر تک هاب وب هنبرزوا هست وط ید رب لقا ن دز وشت یرالازک اراز دیا ده خ هغموق
 زولوا یساتسدو یر رد چا یور خانفسا هدنزو حرعا خرس رس ردهنسانعم» یهاشمز قلبا هدننزو ییهاکرعن

 هدّساع هد هضم جارنا ثانعو یاری د یشمزاصنویقو یزانهرقهناننوب هد یک تردی را را ارهاظرلر د شرم ہرلد رع

. Ky هرس .رونلوا دار در سد او رول لا تا ی ر کشت یخ ییا 

 ها ةاننمیا كن ومرس یدناوارک درک رد هنسانمم جرس 0 وا هست هل دا داز غم هکر وند هنق عول درز ذل چد |"

 هدو هکر دهنسانعم ق قومرح هدنزو هزومره هرومرس رد هنسانعم ی ولت و اچون واخر هو هه نوب ازور

 نوجا هدا یل همرج اخر ملا ءاروام یک نجلا فرا ءتمهدرار اددونالاخرلرم د ناو ضەديكرترول کز دن نوا

 رولوارعشمو نبمییهاکل اوصو هکردهرقف نالنز اب هنف درظاو هب رهظ نىنا مدن هماکسنههمان سرا کن دنرزوا
  ۱هوار دهم ودول داعس ولنزع کر دیوتکم ناونعه داوةریور اب زاوا دده دنر هنا تشد دن الف دا توتکتوالاح

 یاضاو ےکح اک یسوز ابشاب تاور رد هسا نابسابو یک وارد هم اتخد ی رو یاب دک لاک ا

 ناس هدنر لار دزانو مو یپسورسو دز آو سر دچا وارد یولس هارد هش فورعمط اواووار نوکسورسردیازا

 دیوستالط هل هلاک, رس دوکوذ یغاردز زل و نال هتملاهدلش نالواو ور ساری زرار دةي ارش راد رع یاعت هل اءاشنار ویلا

 هدننزواورب ورم, یدنشع_ ۱ مور هنر نددنو دنرفدالوا ی  هچرکر دیدآ هاش دابر, ن دنع نیط ال دنور در ظذ ی هدرعش

 موظنم مالک دنزوداهرف و داوری ید هتسانهمواعش او بت راو هاو اکو تا تبار

 رعمهتفاف هدنزو هدازهش هداورس رواک هنسانعم تابلسارتماو همهاو بفاتمو هباسفاورد هنسانعم لزغورعشو |]

 دار دارآورسردمزال علوا: توقا بچم لاذ قییمهبهدعاع ت انلوا ناب هد هج اد قر لادهدراشفلو شازد هنا نعم |

 روم هدلوخرو یدارا بفوصونرلا دازآ هلغلوایر نددت حاج وعاهلرا مقتنسمو تسار هد اغ کر دورنم ل وش

 مک لر بره هک وج هدنباوررپوراد دیدداز یخ داک اهلغلواندلجلوا دورس ت رونلواقالطادازآهر هش نالوا ۱

 ديون برود نمو رس نکیل زاوا اوز لرد ج تب داوا یرا ند رندر ندنتهچ تفادلو یوزر ازال ربا ||
 مالکدزوس هدنتفادنزاودنز هی هدحو میابو لو هجواو بورس یداوا نا نقالطادازآفاوانومآ ام ترک اغو

 .قدزرف لار چو رد هان ردهنسانعم یلغبحو هطاعهواعوغو هنیخهدنرو لسورع ها اةاننم ات كورس ردهنسانعم

 مججمیاخ بک تسحر ردید ا هووارب هدننسحاونامزک هلبسر اف ےہ .حو لووحواو جورسردتخایندهدننزو
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غاهدالطلار نوکسورارب د هلام دیکر هتل 1 كج هیلیالتصم بوروسهرکصت دقد وضو
 هداننزو ندک رک ندررسردت

 بس
 سرم تی

هنا چم یاز نوکسدار2۸ رس رولوا همان
ان را و دصروماح ةراوندهلکنا هکر دن انا لام 

 زار دیار بعت نب رصمهدنر

 بصعتمو شکرس هدنزونزرا نرم ردب رلاداو عضو راشنزان کرد هو دعو ناجع ةو هوشوزان تارا
 ب س رس هد-رزنررا نررس ردب دو عصر ے ر دو تعو تاتعر هرو هوسور فار رس زا

نآ خپ هدننزودادغد داسرمس ردهاکوش ودر هدنزوم هرمز هزنورس ردهنسانهمآا
 قمر, شهد یکرت کر دیم | تشک

هدنزو حامقح جاسرس دارید عداصاٌهسخود هدس رعزدتاىن یرلکدند یناعادناو
 رو دهنلت ےشر ربازودهجا 

لا هف مو داکماکولابقا لهاو روناوا هک, ندنوارطو کرا تذاعور همسر
 رولوا هباک ی د ندهنسک لا

 هلکلکشوک هکر ون د هفعوط هن الوت وهب یالوا مدلوایشناریو روش ده هامور فوز وصد زو یه ع یر ر |

طظحالمو ردرادعندم اعها مدعهنق وه بخ وتسم ی هه ل ]اوصحن وشاب
 تفصمو لغ نالوا ازتنلمآتو ه

 ند نډټ اسلا عرس تاچ یتایاوند هنسکل اقتالا یبفدو مها عیر هورولا هب اک سد ندم اک« د ویو هتانو |

 هکردقاو نمود نالوا هدنذرطکیا كن هرج لار رنک خاش رس رد هناك ن دالس ذ غنم لتفاضا هرقسرس رولوا از

 او شم قیچ هرشط ندراوید یئاب کیا هکردکراد نوزوا ندا وق هاش فقس هلارنوکسو ر وداوارم درو
هک درب رو میرساط دوحاو رول,کود توشاط ندهسا ال هکردهنس شوط هد همتر لواهدنزوراورن را ۱

 

ع ندراشهلنارسهرون نم تغلروند یدبلابلهب فانی هلا یانعمهلوا شاوط هغا دو دادود :
 شاب رسردیک

ی راک دیدنیهاشندنسنح یراکشهدننزوبشره بشر ردهنسانعم اکو دوصراشو تواو
 فشرسر دیدآ شوق 

 یراصنکدآ هزاز علو الوات هلغلوایآ رل را ةي هدقارخ وراق رج یغابردلغ سنحربهسش هلد رخ هد زو فقر |

لدرن نکلرلرقابوراقح ینغان رلس اتسب ر هکر ولوا هناد سنج رب رد شکتنمهدرات منی زولوای راک ی ردو ||
 ند

 هکروند هدهعاریط یرلقداقن ابشاب كرادراقو ردهنسانعم شارترسور ر هد زو یودب یورو تتن
 ا

2 

 هءلعیسع مدآ هسطع : ردنا ثنو ش ةن نالوا
 نيغ رکا حعرش هلرادتعا ی ردولو ردي ردنراشا همالساا

 ریظن یو اتمهیو یظعهدنزو هنجرا هنعرس دونلوازبمعت هناوتو ننرک هکر ون دهغانح حاعاهلسزاف محوهجم ]|

ا هروزو هننفوداسف ظووم اعوعرس ردهنسانعماا
 شیما همدقم هد رع روس د ده ی هقرحو دود هب ی

نرسهدننزونب ور نیعرسرلر دلوارههدنا رو
 راربدانروظ هد رحم هماعزلر د خد یک رتیانهکردهنسانعمیا

ندکرسکوا یتعبندهفرس هدر د صو هد زامنو هد
ارببعت كبلب رو” دهتلعو حجو نالوالصاخ 

 نانلو

 خم تموزرک از اجا یر یشاور درهم! ثلاث موب ندیکلم هامرش هل اخ زارت رون.دیندهضرم

ر رار دیا هیاک ندهن یمالاووءاج یلاغوزوڈلوا قتال طاب 3
 ناو :لعوا هدا نل نی دزد لها هدننرولرش 

 یاح لکم یدیا هناکیهدنرم هع هکر د ږچاه دنزاسښرپ هدشزو تک نج تکریم رول وارغص م ند نظةلر ورد هنساتعم

 = سس

نعدومتمالمو عادصویس رغاشارو
ف فاک ن ارکرس روئلوا لامعتسا هد

 هر هسک لانجنخو نوضغ هلسر ا

 جی رفنو نعطو خا شاو عاد صو یدو رغا شاب هتفرکر زولوا لصاحنازودندننهمداصم راع یندهخ اورا

 خخ تی زکرس ردهدقعو کودنالوا هدعضوم كحرک هماما هدرا جبت هرکر س رولواهباک ی شدند الو نذ ولو

رو ندرلشدر] نیر اف ف اک
د هجارخنانلواذخاندامام

نلوارمبعتیوش شاب کرون
 س دادیارعم ندب زک هب ج رو

 هناویح هدب رک نانلوا باظتاوذخا ندنرودوسراوطلیمان یدصاقارپط ندنفرط یلاوو کا اسرلرسر ان فاش

 یدبانارعالاعدعهدنامززددآ هدنزاس ر د رو شرفم شکر سزدش :ودریزاوآشوخ هدنزو ا نکرمهزوسد

 سو :

رق هکرددنواجم هلع خذ رتشعرس هل رع فاكر کر اردنا ری ةد
 ۱ عضو هنشاب تدآ نواره هدندصنآ

 رده ننانعم نیغرمسهننعرسرولاچ ةد رلک نج هکر دیرولرب عونصمندزون و نغ رسدکرلد دی درا تعدو رار الح تیم |

 رو واندا طاب هکر تو بجمورون,ددتاو قنالوومایساصوصخو هه هایسامونعهدنزز لنت عام

 عاد ضو یسد رغاش اور کتسورو رغموروش د
معتسای دهدنرلءةومر و تفو تاالمور اخ رو

 فاک ادرکرسرون) وا لا

م ےک رەد وا درذ سد هل تسر اب
 یسغزکج شابو ییستودشان رد ضع نان د راودهد رع ردهنسانع

 ت

هع امد ند>راخ ابوندندرونلوا
ندنسهمداصملر اه نادا دوعص

لک | نارودحاورا هدعامد 
 د نانا ه

جلونرددنشتسمدلس ومشاو طو بضم هل کف ذاك دب رتکناهح كنه رف نکل نولوا قفزایرمسک واک
 رمهیق 

 نب زک رس زدهتسانعم تب نکرس ہذا زودر نمر دنر رسلاییحاب ۶! سهار "کد دب یا وچ ل تب زکر سوتا مور

 تا
 a س

 ھت
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 یم هبت شابهدننزودا وس کد اکجرسرولوا هباکندکمشدل دف بورنو هشام شا ندرک .تقخ شود هدر اف ىا

 اش | نیکو ری المرددناز ی نانلواریسعت شاب هدارشو عس هدننزویدا بک یداکحرس یداکح 7 اار تلو

 || یی هقرح هدنزو ك نهر سول رغ مج IEW رس رار د یرو تنس ده دنا تس کر ترار دیادوال عدو جوارب هن ززوارهسادا

 | لنحرمس رواک هنسانعمنارلزیو زرابمو روئلوا قالطا هدهرکسع نورد هنسانعم نادم حافو شیلا ةم دقمو
 ١ هب اک شد ندراز 1 او شگرو یعتو رذقمروا بام هی , دعقمكت هنسکرب کز دهم ام وکه زەدننزوتجرخ أ

 لان فزوط هدشاملغ ادتناكماعط کرد ها ربجت یشاح الراحل هدننزو شو رس هلوح شوحمنرولوا

 نلنشرهو راردناق دال طاهر ر وص لیغانالکهرزوان کیا راننهدقاسوا نه رله دور دو ص یرلددت اطتولآنوحا ۱

 هل رزوازوطوهو قو اا آری اوردهنکما نیوتن و زر دهدهنسهصالخو ەڭ و هدیز ۱

 هقراوشاب هلاکت [هکروش دهدهخشافرم ولةمرم 3 هدنلکش هخب ورونلواربعت یخه دنرانس ررغاصنوګا تشز

 توزوکوكخ ۱ طظفحورژلواهیاک ندقاوا سوی هرس هةالع ت مزال ردهنسانعم یش شان ندیراش رس ررشاف |

 |ممحو قايد لامهاو رد اتو للعتو اوو شزاووفطاو قلواهحوتمو تغارو كاا یلستو كز ۷1
 هنا مورذعو قلوا واسمرمشو لت ز كلبا ص ص توق لغو قملقاتلنو كت رکو نرانو ورو اک

 | اک ندهنسک ایح یو بدا یوزفتوا رد هتسانعمراه ا سار ۍشان کشا هلتفاضارخرسرزلو ا هناک ن دک | ضرع |

 هاش هلال هم نسواش ن وکسوار خف س سحرشرولوا ه اک ن ذلو وظفدر م نروراړ ل نالوا دوم هدناحورزلوا

 یوف یشیدو كاکرا رو لود هدنراراکرزوشزرص ارثک اردکو کرب ,ليرهاسر دمال وکی اود یر دد لرب ,اوودندارهشرب

 ُ کرد چرا پس توکو ار دا5 دنا ا5 زیرا

 یشابزک اذ هدنزوناخرت هلا هلو ړه مواو ناو خرم ناور رد ناخن داند ىلا شخ ر سرد عفا ت تاغهدنعفد لرز غك روق

 هر وزنطو هطروخو لزهو قاع وتوا س “کم نا نە کاشی لاک" اذ فاوخ رس ردهنسانعم

 سونج راما نوسلواتداا قاۋان ىت رو ندهدابٌلرک درو نو تم نوح رد هومن را

 یلعحو ییووحسم ردکو ک یاودیراکدید a اکر کرد حب رطش مس هدننانولهدننزوسواکنم لات یاب

 هدنزو ںاڈرز ی سم روا تبار !لانالواهدنهلافرط كشدد

 ناثلواریمعت مرطوو رار دنا مارآ د هدننامر نزار تدش روس دهر هطوا نالوا هدننلآرردفراعتم یک

 دازوردهنسانعمبادرسهدنزوهپاو درب هبادرمم نادرنس لزاس وفا راک هی و . دید هعضوم

 ندرل ههانا عقاو هدن از : نیوزقوردوص ن اذلوارب حت هاشآ کرد هسانعمر اشن آو رو . دهد هنسهطوازاب نالوانم رس

 تودع توذع هدنمالک هکردهنسک وازوس + :زجدودراب ناسدرس ردنعما هر هجرت ندنرلهرب حس سلدناو ردندآهصلبارب

 ملکر درس درس رودلوا قالطا هدهصح نوزومانو هنن نالوا رازالد هلمالک قحو یرغوطو هوا تحاصفو

 ینشاب هنغاجوف كن هنسکرخ ارب یسیرپ ندنراها هکر دود یرب وصتر دنویوا یراک دیدقودزاز ون یزک كاتو ج | ۱
 سالبو فراحوناغر ولهدهش ش وکرب یرب ره بو دنآ لب دمت را اولا ید یر غن حافر پور ات . بونورون بال اشربوبومق |

 لس نب ره كرلتالوا ناپ بوردلاف یتشادیوح ناب هدقاحو5 لوارروا نوک ەس رشا یرا هنسن یک | ۱

 هک هزر ییردن اب ا نولا هنسهقراالاو ررولا هنس ر یددک یف ۲ ۱ هسر دنا تیانضارک ورا نوراوه رارزوا ۱

 ر ذا ناک دن دق وط زو هلاوزو لزنتلابقا تاودوندشلوا راسمرشو لسخ ندرک ندشنر درس ررت وڪڪ|
 یسدرسر لا اک ی خد ن دک ۱ صقرو كليا تخارفو كلرتو قمالشونو تل کیواو یلراط ندناشقاتسدربم |
 ندسدرس نادسدرمس راد هتسد رزهماعرو دید دکنکد یراق دمشاطهدلانار دنلقوروش دهر ر هنسن لو ضد ا لهسو مضخ ام

 ندهنسنرب نوساوا یزاجهاوشن ۰ لوک یسموغوصكن هَراحءاشانوساوآ قسقعنر دلم اقمقم هردو یمص صارک ىوش |

 ناس درس یوکدرس رولو اا نک اتافوو تالواو یک كابا تعارفو رت نواصواو بوق ن نددنسکر سابو

| 

 هځورلد | ی عد هت سانعف سر شان هوم ه رددآ نواو " عور ۽ ردهنسانع»قاس ۲ ردع ناقد ر قلحرمس |

 لها هدسنزو نیورپ هللاد ندرتم ردهنسانعم ع وو تااوولزد ٩ رونلوا ربت هدنفرط کرم هوم تاشش | ۱ 1

 كب | نفر تسدراهتشررس رداع دمو نزواتشاک یوابا هتشررس هتشررس رونلواربعت مک هلا وا سا رولوا اک |

 ید د ندکش | نافروكلواو نمم ند لاد وصقمو مور دقوا نشوشمو لنشر ها ارس دا هک لیکن دلا حوا ۱

A و بس wee 

 د اوم ور شف جز

 یخ زد جک و ایک

۱ 
 ؟روس, دهد دق بارش ۱ زاو یمن میلاد هدر هدرس روس  دهناسوساج سر هللاد ق زودرس ردهنسانعم

۱ 

 ندغلو سمو هتسزرس هرزلنصمو عارب نقاب سوره اراد ید سیزاجهدنننووروش, 3 هنغلاروشهدننغل رغم | ۱

A۸ NE llر  
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 نارطمونامک نحو نامنغمهدنزو نانا دک نابارم نابارش ردرآ 5 كلل اراد کرد رش فورعمهدنفر طلاعس 4 رواکل عاف

 زدیدآ عضو سرب هدب صد هنسانعم لر هیلما رتو ییختو قر هیارب ءارولک «عینمتفص ندندنب ارس ردهنسانعم
 هکر دیسهملو ئ کب یس یارس ترابا اک یدندننحو ندنرخ آ ۱ لایا یار رد هک دن دواحیا ب

 2اک جد ندءتحو ردهناک ندهدکنم هلاز . دورسیارس روتلوا قالطاهاہتدو رول رص تورة ندفلعوزاس

 ردترابع ندامعنو نا لراش و قو شاک كن هکر د هنساتعم لاو نابل دوی وارت اطر یک دارت دارت روتلوا

 هب اک ندایندردٌبشیا ارزولو اه اکی د ند تنجو ندابندردهناخراقو تابارخوهدکمم هلا هم نیس رورمشیارس

 ایربک,تاییناراد هدر يارس ردت راع ندلوصو غاصودزآ اولواو یاساژیردو هک یرایثعا تس تاه جنو لوا

 ماورد هناخ یرلک هدیا ماست برون هرون ان هنضیق ىرىم ل امو یار نالک مزالیمادا هنن رات مذ یم هد اط

 ندن ام آ ناسحر تفهیارس ردنا اعتق لف یار رونلوا یقالطا هدهبنح قلطم رددوح دغ لزم نالوا

 برس برس نوسلیاخرت ناعیم رک نونسبا ییغتناسنا ردهنسانعم كلبا یغتوبرطو یمالرا نل .ارسزدهباک

 هماعوزپ رس فخر ابرسهدیکرتردهنسن نانلوا عضو هن رزوا هرکس هرکصندقدزاماقلویردلجةوالعهکی هاب لولهدننزو

 نابساب, ۱ راویمانغم تردهدننزوسابرک همسر افیاب ا سایرس رو د یند کول نالرت وکم دش ابو دا بعترملز

 رمیغت هخاغواروایکه شاب هدکنح هکر ون ده هبشنرومدلوا یه ردهتسانعمیهادوخ ۲ ردهنشانعم یت دیا | ا

 قراصو هو ترا هدر سرا کاپ نانأرمم نرم ردهنسانعمهدووو طداضور ادرمس هلئا هدح میادلاب رس ۲

 هخاغووزوارک کیچ کیون دهم تک شار اومدی ویاکد دیدقیشاو هغلغوورون روس دە نحو ادب کد لاسو خا

 کرو د هشوب هلک نالیک هم ۲ اهعاغولروم د. 2 , رس ەد ؟رترونلوا ق الطاهر الكس تولوا لصعم هنکیا

 نوطو لای ورزبو هطوف رد ون نالمک ,یغاشا ندلد هکر د هنسانچم رازاو رارک ن روان اوست ایا هنلغول

 یمبهتمع) یو را وا بک ندننو سحیدو رک هیاغل ااو تمه بجاضوندهنیسک ن هک ندشابو

 رول هک دکت بت اینمعو شو تب اا E !تایفطو

 قمرا و هب هبا موق ءاز وبنت نتښشنوارر م زولوا هب اكن اتل واد اقنمو عیطمند اهم طر رسو نوښاد طخترپ ینا

 هنسانعم بآ میشد عرب رس ردراکتمدخومداش تسرب, سس نولوا هناک ندقمزتزا نوز جور کسفتموا

 ندکش رفیق مزعو یخ وا ندوقیوا نتفرکریرتس ر دهب اک ندکداعا ل ٹکر سو ی هک ك اعا یر قوی شان ندرکرب نس

 ندقلوات تک اسو تماضو یم وص ندانربرمم رده اکندکم روت ادو بو ك رواد ندررکنب رم ندررکب رہو »نولوا هلاک ید

 هت ۳ رووا ماگ نیکی تیدناورکخ هند ناب رک یر رد هتک ناشل لیلجوردقل ع رس ۷ رس ولو هک

 یر دهان ناشر ید ی TE ادو #2

 هدنلن تم یصیلخق سویخزربآ رکرد هسبانع هک اکو هر دوو رو دد هدر ئچ دیا ناو دوا

 هاا تنا ین رمال رسمات رس رونلارببعتهنسکرونااوق رایج زن ت وولوا چ وب و یصب یکل ید ر قوا عون هدو

 كج هد ن ول اوا نوزوا لرو لو ار معمو هان ق ا دانا تنی میدانم یه وتو ط ګو هلج هشا ند شاب

 لضافولاع هرننزو ربع زیذزس روند عاقص هدس نزد متن اعم وا ابا مش مچا جازت رونلؤا ب ترضهدرب

 نکیذورولوا هک ن دنناک مكب ودور وتت دهب هنلسک ن الا یعمط تراوح +دننزوزمهرن زیر د هنسانعمردقلا مظعو ۱

 نورب ندنخرطرب هکر ۈن د هد هنجو لغاطو نالو یوا بلف غرس رول د هنس وقم تشخو هبرحژ هزبنز قمل قو
 هر هکبل ضاس لوا هدننزو نش تره هلیسر اف میح بح بدرس رولوا هب اک یخدندقلن داردعضومیز ود ناتمح ی
 ا

  SRNباطن سیستم 5 ۱۳3۳

 دو دو بردوعوم هنفرط دعصلادر هل لزا ةولص هلع د ترضح کد دو ماق مدو یارسن ہن ردمس هبجسل ناورمشول

 ۱ یراک سیوایرم,هلوا شمال اف ینحالص هلامعتسا هکر وش ده هند یقمفس اوقولوضو لوروحو کسا هد زو قع

 ۰ شاب هدلضارونلواعفد لکی یسهلجودع توایتوطب بند شاب دو ھام رد یس رلرلت سکس دک ی شاب

 ُ روس, ددوع هدم : رعردهنسانعم قموحوزرک هدنزو شاخرب هر اف یان شاد رس زذ هنس انمرهسو ناقلخ رونلوا

 ۰ رد هنسانعمنعسقو تبصنو هصح هدزو شکرر شکم ددهراک ندکنعب |لتفندیراح غیلنرم- ی ینکزاواشو

یلماشهنرهدیشور هنس یرمغو یراق ادق اخ اف یاعو
 7 نامید امرسردهانعملواخ دود هو رسم ر

 | هلس وع هلسرمم رس رد هک ن دک را كارمستعاطا ند صر نود هد ههعرستالب زی هل اظرک اهوز ده نالو

 | رولو ازم پخت شربا هکر نتردقلدمال [صربارز ردنربغ نزع زبون اومد قوی هد رعردیآ روهطهدند هکر ون روس
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 هکر و د هنوز هدشز و لاق هنا هدخ وما یلتارسو روذلوا قالط ا ههاترب اوردناج-آ لک درام رد ۳

 نود هعش اعم لح وک یار هالایغصتادا هحارس ردیدآ غاط رب هدنن رخ نعهدننزو تان تارتس تارتس روداو ارت

 | نان ونورا منار دزد دنا ریسعت قفف برا زاد زود ه هتنسوکقواطیزاو سه شارواندق روحو

 ناساردالعا شرع ۳ ی ازم رونو ار عت هن اه رضزدعض و م نالن سکه خا هک ن ّرضلاراد نر مارس رض هک ارس زده اک
 2 نالوا یشاهلوط هد هر زو نارفط اهم یاش مض رسا رس رولواهباک دندان درو ديظعا كف دا

 لواهدنزوراداوه زادارسردنغورف امر کرد هشش انییم لالحهدتروداوس دارس دز اهدا هلو دعمژاو روس د ۱

 رعت زادنارتسهدراقن و هراز د هت راق الب ایا امسااوراکو ناغ ادام زۆ كىشەن نارا» داشلار دکر د شش

 | ن دزور ند هبت ننلوا دص ند ندا هدر دنه دزو یوک ان ئورا یورارش رد هلارابتعاوب رراک تدخن نالوا

 لزمط چ وا نالوا ةو يلا قر عرار د یرءط شاب هدنک نتو لاه دش درعرولوا حاعزاو جا رنا هینک اتوا رک مذ
 هل واسمفلا مارس رد هناک ن دکشرزوتک هب هرابوذو یعادلاو كانا لدحورکم ن درک برس یت تشد ڈ رار ر دیر

 یسهطاوا قابا کرد هتسانعمی ریسقاناو ر ددا شاخ فو ر عم هلجماولو رد هسا نغم نو نم ولو زدنودهشان ندشاب

 عاملا لتحو متهدنزوش ةچسارتس ب ردئرایع ندنزاذکو زکو تشک هوا یرب هدنرراکراس سورا قۋ ر ناو الت

 ناز هکردهنسانعم نانزس و وک اھم نعمض عا ارس ز یعارتن رولک هتشانغم نامجو ترطضدو رد هنسامعم

 حص نم هدنزرط تارح هدا زد هښکرب ندوهزادن ارب هدنلکشنانمه لوک دن بوس 5 نیرلچاص

 ار و راد ورا وخوا وب نارلا ید هدنحوار وراز وق هنا كلا نو لم وطس انما 2 نمو ۱
 صعب دنت و رشالاسرارتد سد ی کر اوب رت هک رتزارانت اهن راهقرا ندنزومالوص بورخ ندننل "[ینتلوق عاض

 یزمخت حوعر روس رد هارد رب ناک تهلھه ش £ ارولوا خادمدنرابراتراغلب هروکهزع و بسمو هدر :ناک رتوذارک اوراید
 راپراعرذلب دغم زب نیکی قلانزوکز وک نیا ann یر شوعارسو حوءارس رددوخ آهندنوب

 ردقوهدلوتاتسا E زتسةشقا هب ود هل دراز دیا رعت هب ر غش هدرافرظ عب زی کوب زدی رغ كن هچچ رارتروا هنس رازوډ

 نوک" ازمج ارسردهنسانعم شنزرسو نعطو قجاع هشاب هاو او هاف نوک تقول تفود ۳1 من رد هتان شو فارس یک رف

 "i ماد هدنرو لاکر كلا هدود# فلا E ۳ ۸ هسا نوکر رش اشا شاهدنزو نوطالخ

 هدنفوا نابصو تب اور هلنراف وا زرق همان قردیولد لجو مد جام ارت را راد نوشلوا ||
 بمان ناه کرس كلا ماقارتىزۇش ارس زود ملن هدب رعرلن دیدردیتوآ ناب ضزاضعو هبا ضوم جن کر ود

 یاسکو راخ هک ی مولروا ناب رار زادنازس ردالعا شرع هل خر نارس رواک هننانعم راک ن امایوحالصو

 یربازض زا یزبقشاب ندنفیدلوا شوش رتنکگ او ندرورغو تۆ کرو رؤ دانن اواخر قواد اکا | ۱
 ردن راع نرقص ةنکوا یش ات انیشانندتلاخابوند نک هکرد هتسانعم کد دنکفار سو زرو یر هلال وویرهنلاصو ۱

 نب آیی قسنکر وند هنوتس نالوا هدنراکوا هنااودوناوناو ر قاکه نسانعهدنزو زارطو لا تنو لوجو تسحو ||

 ندنف ی رع كنه هناخ هرزوارالاف وس کوس د هس وتم ےشناچو ههلاووهدانم«كح موکل وارد عضو هرز

 یشان ندفوحندزردن ازمون دخد ها یوصنکردلصار ,ندمتسوم لوضا نالوا بسم یرص ی دن نواو هئاوا نشر

 طسهم ردغاط زوشم تیدنا تدارس زژاواهناک ید نده درو طرا هو رکون نوک هباقنی ابو تابارتسنو كلك

 ردمظعم رش رپ دنس هد اورربورادنوع یتندلوا یرایلاعمدق شقت هد الاخ رد مالسلاهاع مدآ ت رتضج

 زدهدن جد مالسلا هلع مدآدق زعوردرل ممه راجءاو بوسنمو ره لوا مود غ لد هلا انرد یر دلوا عقاوهدنښلح اس

 ر د هنسانعم ته دنارسهلمال لت دنارم لی دنا سر دیشلبا مزو در ده دلنرب هد دنه و ڈنر ساز زر دقفا اوههسوماد ات لوفرزید

 هدهب هنق نالواةدن :اوهنحوا لس رل مر یلهنقلناتزو ږلر اهلنا نوار دماعط نابلوا رعت یشآ هصا یشکن ارس
 | نفلسواو قلوف تداهم e زمریمفاو هدنلجاسكی 1 هدلبمنهدوا رذیدآ قمریاز,هدنزوونس وارسا رواد

 ږد هنشانعمیشابهدنناوخ كنهارپس كنها یس ردهنشانعم.رفص دَماو یراصهذرو دنوارز دنوآسزولوا هنا ندقنراو هاو ۱

 یشادوصوروت د شيلا ةمدقم هدس رعولاوزههدناتسک نوت ی هدر هدزجالطصا کر ددنسانغدرکسعو راشاو

 زۆنلو| قالطاهدهنس ه اوقم یاد هطوا شابور قو شابو ی انمیو واچ شاب روک تشانعم سنعو هنعشوا]
 لوس الاحردهنسانعمتسووا | راویسانعمتردهدنزو ئارد یاری یاری رو ذهدملت یلاف نانلوارتسعت لت :غهدزازاسو

 هوس ییکرت فصوورذ هنسانعم كايا یختویمالرناندس ارس در د ضم ماند درب ار سن ۲ زدفراغتمهدرادناخ

 اوما لعفەد ىنا یانعمو هدانعمول زد هنشانعم جادمورعاس ۳ یککا تا

 
 همم
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 غا ردندآهب رر ندطول یارفیات # مودسل ۲ لعن دالا را دلاو ی موضع لک ع یر اا تافل فر طصا

Êهدننارتالاح یدلوا زور ز هلخلواراهق ترضح تضع رهظم یدنارب ح رغم تد اغیو رفاو یراوصراخ اویسهخغاو  
 راشاط نانلوا لاسراهرزوا طول مو هکر ارب دوز دعلشاطهزاف قرطرهوهاس نمک هاکت لق ییتمزوزغ ناکا اونوا

 زاد رلعم دل بس هدابز اراویمانعمتردهدننزوهدب هد زدزاحهدانغمولار ار رددنسانعم لاک ام تن ردرلنول

 هملقصب :لناراصتز دوظعدنع هر هد و گر دد اف وکی نن وا له ام ۳مرددآ هر ارور, دن :راره ناهفصا روس دهشتآ

 کرو ةدمدز رەس : رلغانا راز ویا ضعدر اسو راش وق ی :رلکسو یراهاشورراه ۳ اهرمشک ن ارین هدن وک لواردهدنس هب کا

 هن وا یرب هدننمز کو هداوشیب بک قران نوشتوط قاتواررر رو لاصن ود یرو# ش هزار او واقرب دوندلغد قلت ۲

 ۱ هنوز اوراق او تمون هنرعد راکش ].[ید یسهفت اطموررارولزا بانافص هق دا لا طضا
 هدنسهصگن ك وکلو را بودا جب ور هانا یر روک ذهدق داوا یدالوارغ هدر رول رش ودکهکرد ول )ییهجو كن نجمه 1

 دوز توان و نشح یبسرد عضو لماسنلنشوههدب ارز ورید اذان ادبع نوکلواوراب دقابهرمشکناربت

 غلاهر نو دالوا ناکه روه نذنک ابلصكمالتسل هیلعوانسب لعهللا ص مدآ تر طح دلو قر ېو ید لوا نابن

 یللاوت رک لا خاک ەر رورو ن درون زور ضعیلا دنعویدنلوارورشو .دمغ ارکشترد مود نع موډ هک ن وک یتددلوا

 جیاعاهرف ¢ ردم عمد دصرد هست ییساهرد هنسانعمددعز ود د ید دەدا ىل غر از و یاس

 ها4 وق ړل توک یت دب مدآ ترد هل وش رولوا مظعهدباع هد اروم الدو هدزرلاراد ردنا ر ڪش یزاکدند

 یلکشرو کی راوسزوسک» اهدنس هب اسوزایادوهن نارا تارطق هنا دکرولواروکو قیصر هنترلوایراقاری وزن
 یراء)هزوخ هدنرزوآه دناکش هطد نوع هلکنس یروبس یرلذوردو نوزودو فیطل تیاغب اسو زاد تالا ما

 ر ر دیا لامع تس دکن راح اک ید یف نع و < خیصرولوا دمخ هده امر تو ج وص ندراةلهز وخ لوا هدرا مسن نور زلؤا

 رکشمالو رادکشراسو رادکح زاسوزاد ردورادمشنو لاغ هشتم ٹو لا هر هرعث لواردنا قانشا

 iii نوزوموهخاكنون یخاعانوزانردس رعمقدص روش د "قملاةر شرت رار دید نرانو تاذکو ماکو

 هکر د غرد ا داوم رام ناف هد لواخ ون دهنغورقآمرخ هدشن امن دم لها هدنزو یددص ید دنا

 ردس عمری د هر دس علا دنع ید شلوارک د هنس هدام قتروخ هه نر دنبنکن الزاهر اقدر وخ خاک وراس ےک

 نادشردهدنرگ دهم ومص م ناس تا بابردمت ارض نادرة کالم نانو تزهر درد هړبرک د هرو کم نیست بآ بان

 رداج ظقسمو هبعاج ; توت عفادىل واتر دير اكد يد قدس لر ےت ہد مکر ت زدیدآ تاب دیش زوار هدننزو باک

 ر وکم ار هتنایسلارا ددم رو مود مودس ز ولک هنس اتم ن دالر ت وهوروزوهدشزو نکلا اروشد غ نەدر

AEEلدو ر یدبا ردنالتخنآ لاحر م هسرولوا تومن تر یر یقامدن رزم ا ن  

 هلند ندنکیداس ی یدوهعم مس-ررمقه فار ءاهدکد نیا يهاهدس ان یتقهداعلا ىلع ید نا قلعن هب یی ارعارنی :رظنهدالوا

 ن و کایداک اراتمات محاتفتسا لکم ر وکم و ایلیا یھ کی ل دیدهدناوحیدابالاو سندس لانق [قیسا

 یرارآدید ییوس هللا راب کی دید نو دیا هدړنخزانخا ی هدک دش ذا ینو ییا ارعایدعشرد واط م نهج تامادعا

 رونا ندناج یز یکرادیدالز ۳ رکایدلبا ثار نادنخ لصا یی هر ؟یلق لس مرا دید 5 دیا نزوهدفاصناناّریم

 دگر دزد مهم نیس لضتمههلمهم یارناسيعزوقط یدانا مادقالتف ییهراعد نت نومایا افضا مارو

 | ہک ان ۱ راؤ ینانعم یدب رس ردهدنرک د هحوتعم نیس لوا باب ردلچ شم ین اکو تغلرب شو وا

 زار دهنلوا رادرسو شان هن رزواررمغ رد هندانغعم تدالجو توقوروز ۴ لایخوزکف ۲ رود د شار هد ارع
 ٩ ردهتسانعم كتساو تفاوتی ام ه ردلنوو فلاهدنسانعف عوشابو رادرسو N هدننشاتعشسار

 ۷ زدترا بع ندنلفسا فر طو ینالعا فرط لششر هکخرد هنسانعمح واورو دقو ف هد رعي ر ظ ی رول

 رردیاادا هلا ارسهدنعفوم نام ءاشنا لهاهلغلوا ابراج ٌهدیزو هصالخ سرف عوو یدک داناش هضالخو الاخ

 نس ەعشعشەدەراح مايا ردفا روح ۱ اا تردهدشزونارخ ن ۰ ارس ر ارب د ن سار تسو دو تسازم لک

 0 ررذ مات ۳ ۱ ay رډر ااغ بآ ی یقدقح ضعبلا دنعو رووا نانا هدلیهوص ندقاربا هلزتناصا

 ۱ هغو هدبز نونسلوآ مبقملرکو منت اردبیلی یشانوص ۳ ردندآهب رفرتهددن زر لح درا هدناابرذ 1

 هلاواتم فلاو یسزاف یان الا اا ارش رولوا هاکن درورغوربک هلغلوا لصا یو ندهنس مودەمۇرد منا هاش و

 هدههدرب نانلوا ریسعذ قلزوط هدرار داجوردیهاشدابغانوا هدر ارس ردرعوتسو عودا مم هک لد هغاناندشا

 ندنوقدارم ءووس د هر هدرب ناناواربنعت قاق و ض٥ درلر داچو هدنرراکوا صاخ مرحو ه هدرب نالکح هزاد نیو زو د



 ۱ بک یندندراکز ور ثداوحورد هب اک ن دی اتف ۲ ۱ رهدرآود یکم رد هنسانعمنوزونو شماکجو سلترطردلوعفم |

 نعمت هدبرو طالخا" ظالم یک ناتفتو شنو لرو کی کما رو, دهیاولا دلرببو ییاهدنزوشخر شم رولوا

 تا اورو دهنس هلوط راممومهدنزو وکرب وتڪ# وتس ردهنسانعموناو لزوک س ردهدنرک دهم نیس اات ۳

 ۳ ® نکو زواکهنسانعما نولغمو موکحو نوزو ردامعخسمیدهدمکرت ےک ی رد هنساتغم شیازستر جاهد جرو

 هقلخو ردناوخ هصقو حاتمو رعاش نز نکردم الک دراو هج رب رتهمز نه ودزلاح هدانا ههم یازیدا

 ردن رعم ندو ادصروناوارسعت وقن هدنکرترومس دهنوصنالواس ,کیشمهیوریکه قد ار عاح هدرارب فو جو ی احوال

 مار فهدنب لد هب هیمالسا تلودروهط ندشامز رهحونمردد آه زر درب ندیرلارف بهدنزو ەن العاقب |

۳۰۵ 

 هر ردلجتمیب اکو ت th قلا یکی هدنابحو رکود ةت مهم نش لصتسهب هک

 زکسهدننزو تن ترون دهر ق شمول یغاریط هدننزو خارف خاص ووس لودی رعزولواهدن دکتر یورک س

 ردهنسانعم ةدنببح ۳ ردهنسانعمناوارفو قو لب ؟ رد هنسانعم ناب تو سک او لب ۱ زدراویناذعم
 جوک ەەن یو اط ه ردهنسادعف تسردویدح ۽ رونلوارینعت لس کر ,ناقشداب ید

 ققرط نت رد رضامند نهم ۸ ردیلب اقمقشمودکردهنسانعم نیتم نجتمو کو ربو كب ۷.ردهنسانعمرا وسدو

 شطملا دیدشوروآر وزوی ود 5 وراب تا رون و دهزوس ولو شخ "هام رولوا مزالو یدعتههنسانعم قلت :رطو
 ارب یا ماكل تڪ“ مال تحس ردنا ضالخ ندالبتسا بووروخ یهنسک دلا هنهاس, فور ندهسیک تیام

 مسا ندیم هدانزو هتحا وت یراوا اک رد هنسک شش هکندرکو هزوزو بصعتمو روت دهی شکر شودرنم

 نخعوبشا ردمعاندنسفنو یبظف ردهنسانعممالکو زوس قلطم ردزاج هد با رتفواخ مض نصمزونب ددنکح

 ربقف ريج ریکم ردهنسانعم نصب هدننزونولز نوه نوڪ یدنلوا فقول: هبدم ودم ناک هلښاوا لوت روش لنت
 هدنروسول اد سوی کر دی وقم قەدر ةد عمو سی زور احهد هللا ردن ابری یخ و کردی ا

 ی دەز دانو کمو ردت انتیراک دید: یار آه کمو شاجەكمەداىكر تۇ ردا هد رع ہک دنع! فوم ام لالخ

 نانو سمت سفت ییضدکر دهنانعم سفن E لوح نوک واخ خف کر دہدنرک درو سکم نیس فات ب با زوم د

 رولوص زیتزات یحاص ضو رولواضراع هدفت تال ۲ دکردضمرب و روند ید قلعكيماب ۳ و ردتلع
 ردز اح هدیلیشراف م تلواراتب راسحو نونلوص یک شاو عو ابو نسلرو رربدید یلعناعول اوص ن روکنا ۱

 هرهم هر رددنشانعم شماکحو شاترط زدلوعفم مسا ۳ ها : هتک زولوا اک ندتناوجر

 ددمع ندمسهنو یی ردهتسانعم مالکو ز رؤوس ردتخلهدطا خذو ان ظن هم ردهنسانعم الرح شو ازهتساو ازیساو
 سیو سو

 نیش "رده اک ندنعصنو دن سورفاد ندحس ردنیاک ندمالکرازالدو یک .رطاحو تفاطلیل ته روح ات روح نك

 دو چن ۰ ےس حس رولوا قالطا هدهسانس تکنو فر اهرالک,ازوسنو رووا هی اند هنسکندیاتفاو ڭا هرب , نسلصا

 + هله م نیس لصتم ههط وقنم ربع لاد ناس - یمزکس س ر دز وس لقد كنس ن سرد هنس انغم نزن

 ماجود نکو هدنغلارا غاطهدننزوادف ادس ردهدنرک دهحوتفمنسلوا نابردلتسم یی اکو تلی !!نواهدیاجوا

 چ ارهادنښ ارھادس یدنلوارک ذهدنسهدام هک ن یدیارونلوا قالط اكر هنسلوتم ك ەتو لواو یدناندنفاووا هناځشق

 روت .دهروناس ی ذدومیراک دید ناق هعال و۰ دننزو هر اسمه بادر دسر دیجم !شوفرب صو صعدت الوروهال اارواه

 هدراج رد | یرصت ضعبلا دنعورل رد یارک ب ۳ رم O > دوی راک ددقسدنزورده نود

 يراك نيدو اهر نوزنارط هد ارت رازب دید یورقشتذاکر اونم دراو یوربرولوا یدهدن اتسدنهو هدنوو

 دس ردهنسانعمكچسا هنسن سابا هنتر ور ندهلنکرب هد نرو ماندن ماکس زارن در داب رغ ىغلولوزدە ور

 یبطلغ هیوام عالعهدم ودی راک دید حق یهوق هک د وتا مترا یخ تو تر دن امت دزد هێما تتم رھ

 هکر دهنسایعم لتهراصع هدننرو سوچ. .سودس ردتخل ید سکدش رده اوه هرباد نانلوارببعت هاصیکلا

 ېر راو یبانعم جا دنروموح» .مودس مودا ودور یهو تد وحرر ديال ام عت سارا غا مصر دس د نقص تد وح

 یندا:ردلشم برت مو دس نیضافء نمر وجا برغلا نئد یخ ید رو او تف هدننعض نح انا كن هط اولردیدآ طول رهش تاق

 ]| كن ب کی دلیا یوعد ندرخآ رب یرب بؤلکه سکی کا هراز وصحت تیکت رو فح نوکر بکر ردو یر: ندنزاز وج
 ا را س ۵ رکضند مس نت نجاردعهاو ید کی دید ین دلا ی دز دزاو مة مھر د هدنرز وا

 رولوا تچیزاکب n DE هکاد هدکدرا تک نوم ٩اادایمهرد كم رول مه هایت 1 هک مر دنازبامن

 یدلبا سح هنس بیل ہا یرول سح یدمهنزوسول كاع عدم ملوان تةۋ لوا هک: کلب نیپج هست شف

AYما  
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 HS هزاتسرواک لعاف یم او یه لعف هدانعموبو ر واکه: اند ضفرودقسو تموصخو نحو و

 |یازو تا زولك نیالع» نیکو اریهفو تموصخ و لادجو زاد هنسانعم یشکر سو دانعو ل

 لضفهززو یرابانیح ندنفرظ .یضرع ل سا یرلکچ هبیاشنالراههل > یعب ردهتسانعمناهالوح هلح هلیسراخ

 رروغازب هفرط کما بورب زین راقهرپ یرلن ا هک شا یرالتزم اسرار وق هرزوا لاج رو اشیا رانا ردات
 || غاط روغ دهب هنسز شمل ددیرعوطو وطو میقتسمو یرعوط ۱ راویسانعم .تردهدروخی رد هالوهګ یاهرغمتس خیس

 ناف نالوادقعنمهدهرابهللوهخیا "متس ردهنسانعمتالاحتودانعو ل ردهنسانعم نالفو ناعسآ ۴ رریدهنشاب

 1 خشنوشعز ۲ هکرون_دهبهراب شل آ قو غوص ضعبلادنعو زلوکوا هر( هقدامقیج هلا رتشن هکر دنارضهو براو
 ندندنپیتسد تسر واوا ثر وم قسانو هقب ږخلوا جارنا کرد دساف مد ندا هد دوضعر هد r اورز ور و ہل وا ارمدعتش هزوا

 لنا دیدن د تسو شونسرودهبساتجمز ادا اغیحو اعوغو هدب فور نت هدر نا
 نوتیلسا زودویلراطو انا تموضخو تغلاصو داذعو "لیندیهنس ر داعاف مسا ندندرهیتس هدنوږاس ردردصم

 5 اتش ردهدیزک د هموععه نيس ثلا تاب رده ده لاتعم ی هل هدب رعواعوغو هطادثو عاغمحو لو ابنک ۰

 هبات ناوحس رد هنسانعم مود رح دنواتس طی این هام ایدی داتسا یوم شان دارد کرد اتم

 ارد هنسانعم كرا شارتو كم ولوو یم ویو قعز اه هدنزو ن درع ندرتس ندرتس ردهنسانعم مع و لاک هکر دفن ناو سا

 ۲ واک هنسانعم سرلا بعصو عیطلادیدحودبتو لانمشخور د هنسانعمولتمامشویوقو یظعهدنزو لر رہ
 نوزئس نورتسردیلد اقملاجیو طسدر دهند انغملالحو بضع لاکر سک شک رتس ردهنسانعمدن اعموحولو

 هرروا ل نیم ندنو دنواتس ردهس انعمدنواتس هلاواو فو هزمهدم دنوآ نیس دنز | نیش یدنلوآ نک دکر دهتساتهم

 زازاکز اوتس یداوا لعهد هناخ الا والثمقاطراحو ةن اضاو دو هفصنانلوا انب هرزوآ نوتسرب هس انعم هت عو ااو قلعم

 هب رلانعم یددصتو لوقوقمات او هیلع دجعمو نماوردهننانعم طوبضمو مکحر یوق کر شین میرم

 نیوتیکنادوتس هدنرونادویج ما کت :ناوتتب رددعلهد هل ات مضورولک

 ندندوعس هد وس ردهنسانعم یصوو رمو کوا هد نزو ند وشک ندؤتس ردهسانعم هجدو ىس هناخروک

 ردانراج نالوایبحالصهغلوا ب دوکپ یهدننزوروضح روت روتش هنشانعم فوصوم ید ش م1وکواردل ودر

 | ندرتس ندزوتس رولک هننسانعمروناخونا اودح یاطمو روزلو ارب عڌر اوطهدمکرت :یب تضوودو كلشاورط افو نآ

 هل ات مخ هتس زواک هنسانعمهدنامورفو عهد ار متن[ لار هریک" هوت زد هام

 ل اوا باب ررلسم ید اکو تغل یلانواهدیابحوا کرد IE هر هزممهش نیس لصتس هجج نام خس ر دمشق EE وی

 كانا هنادالو چ ښو هللاا یراودهدرب عالی دیدشتوردهنس انعمرا خرو قاکی جس رد هدنرک د هحو تضم یس

 هدس رو واس انن وکم ناون :عهدنزواحر اه- روس دهنسوا قسقرو مرن هنسد یفو طظءلعوردهتسایعم

 رد هنسانعم هتسارآو لسم د تزودنوارز رنک اج ردهباک ن درک شیپور ةس ناب هداك« زدهتسانعم نو کسو ماود

 یکوعوض یهنس نغر دو ی یعص هدنرونداود ندا رذمن سانعم قوعوّطددش هدنزوماوع ماعم

 لامل ارت مزدا3 لغسان دغر شک لواانو هسک واور نلوم ہا ندند اڪ هدساص راډ هنساتهم

 مت كك« ردهنسانعم دندشدر هدنزو رک دم زدهتسانعم ریظنو هش رقهدنزورسا رسان اه رهاجم هاك“ هوا

 وا هزدهنگاژ ںوعاص دسهرزواترعو هرات رکرد هنساتعمزا اربسو رو دیاوژهدس . رعردهنسانعمقرقکاهلعج

 فورعمهکر درج نیعمانهدننانود لج عض طالصم زدتغ) هديل اف ےک رو د هیچ یرلفداب نول رعوط

 ندصم تیک رد دیدشدزپ هکر دةنس اتعمیصم هدنزونج نڪ“ ردندعوول دو یس راصویهام رریک

 ادام £ < ووم و شواو قموغوص ییکرکهنسف نعرفرب "اسواوهو یلوا ولتدش قوعوص

 ۰ هم وچ تم نس ثلا تاتردنیماب میتاهدسابول ط الصم طالصم ردمشن انعمندینابجس موقع ندنناصم :ردهدنزرک دهرونسکم

 ETT یاب ستم موس ما اب اس ین دهنسانعم لفكر و یرغصهدانزو جن ےس رد ەدنرکذ

 فا ناتلوا رعت قواطهراع هدننزوروفغف نور ردم ددر و هجولخم نسلوا باب ردلجشم یب رس

 ها هنجکم نیش تغلو زدراو فاداو همخنفطاورول واولعابوزوم هد ولو هدنرام لو ةدرمخعاب و دشوف

 نيس فا بای روت درخداهدرس ؛ رغ ردناسنی راک دیدیناعص هکمو ی رنا هکمهدباب رش هلمال یکم لیصم ردروپشم

TASلالحت رکهرولواناغد نسمح طخ رلتفاضاور وونلواریسعت طاطخت دکردهناک س دونشوخ ناشر  

 یاسناع جدی رذیدآ باک رب نایت افضمی زارمشییهاالمورا رد ها دما بی رق هزامعا ج بردو خیلی ماف

 هم جم



۳:۳ 
۰ ۲ ۳ 

 ۳ راسا هراس راد هنسانعم تکوکوز داب هد :زوراک ات رولکه سانعهذخ وى وزد هنشاتهم مانقوقمر وط هرزواز

 نزود هرفروت د واط یللت ځوا رار دید هنابماش ردەنشانعم نان اسو هیسع# ۱ راویسانعمیدهدننزو

 رظطسمو یرومدلودح ۽ رده نساهم بک وکورداب ۳ ردالما خسر یرب رک ال صفنمهدانعمو یکه وضرو
 ردهننانعمقصس ولع <“ یر وا ناخ هدنعمداماتسافت TE دسر دب ووا یهچوا ندا ورا یدل درت رت 6 ندهنسانعم

 دف. هم کو فاغسوقار کراکدندلو نوا دنکل رک یاحقی نسمرراتس ردهتسانعم یکشناومق ۷

 هک مازدلن ندرعتهراتس رد خم داره کی دا تاز دلت رشک رادود دنضرالا ب کوک دس رعردر>رب

 عاتسردنابات رهم نازدنلف ةراتس ر دمت لهو خم سانشراتس ردهاک ندقلازادی ی نویمووا جابضدات

 ۲ هلواشم امن اش ازوته ەن یزوا کرو دهد هناط لو اور وت دوراطهادنزونه د راویسانعمیا ۲ [هدنزوغا ارس
 ا د هن ود رولءاضیدس ۽ روئلوا ریبعتریسق کم دآو تآ مقعد نهوغوط م ردهنسانعم تا قاطم

 ر رو ور رد هس ادعم س ۲ رستاک رع 0 زرت دنللارب , زتعرلد ار < و دهدهن هود هگر کوج ید یدسورر دناربعتهود

 دصاهصاحو نادنزرلف دزابوهصا ناقمح توروس ند لک کر اشا هدنوو امش لانس لاتس ردهتسانعم نورسو ۱

 خاشو لادقلطمرا طعدورار یاربعتنیقشعهدرابد ز زرونلوا لات هکر زز دوزبلفشوضهو هزات ناقیحندنرلاوق 1
 قلشاد شموک او نوتلا ةضاخو یعارریاو قیخرتآ eae مات نوُلوا هزاترمعوهزات یدید رد هنسانعم 1

 کعبه رزواهقرا ۱ راو یءاثعم ترد هدنزوناشن ناتسر واک هشینانعم هناتساو كاشداو روند همش رو |
 نا ی لول دن ؟هدنکر تیک ناتسوناتساکر دص و هبهنلطو ترثکر دناکمټرظ ۴ ر ونلوار بعت ن وتلاح |

 کر دشفحناتسآ ٤ ردهنس انعم تقاطم ول متو رصف ۳ ردکعدقاشساع ناتن و تاللک ناتسکر ونلواريبعت

 رد فف هراتسه دزو هاها تسرد هنشا تعم هلو نو رکو دزو دواک هواتس هواتس رد هننانعمقلش وابو شی ۱

 داو کرار یوم ل شان ندندوتتهدننزو دا لک رو دىن هنو لاواز کو تاتو هند انعمز دل

 یتددل و مانخ وماع ی یتیم و هیطم از هد هکر در ءس ضاخو هطد رش هاکشداتس :هاگشیاتس ردهشانعم نیس وءاتتو

EE EDSنلا لب نوکسوات خف چ ربتس ردت ولاا هه طو حو دم  

 ییلنزواالم ردهنسانعمناکمو ته یاران ون دهه علنا كش نالوانلا یاری دس رد هتسانعم ےف

 نوکسوات حفر حس رک رونلواریبعت هلا بمضخروب نه يانعمهدب رعرو» دیار ونا وتان رویانزا ږدهسهح

 ۱الاح یدلبا یهلما ماع دیشب نویلشاب ارجوا رددآ هعلخرب هدسرافو زد هسا دغو لوک لا هم یاخ

 اس ردنراد عمر خطساو رد سراب دید رساوه هعلخ لوا لر واح رلغاوا ل وکم اع بودن "ارد هبارخ

 قغو هدننزو ندرمشف ندرت ودهنسن یرلکد دوو لة ږغ رګ نکس ملا ا رغ هل هجو غم نسو أن وک
 ول وک یر ڪس لتسیدناوا فرقو دوام :کروهشم د ریا كع | شارتو قع زاعو

 دهد رع روکهسانهلروکلر),ودسقنعو رد هنسانعمآوروجو جوک شزو کش حس مس ىدا

 هرو ض لواورد هنساتعم شطنلا دیدشو یو5 هدنزو .هسنکش هضتسردراک, اهو یز رو موراد عو ماظروریپ حس رود
 رد ر ء1 هدوشوا هکر ام .شولاکژ هرو تشحو هتع سط ی یدژر یانندنمهارکو و میهدنب غر اربد

 جس نانلوا زکد هدهجونمد مدشزو کش جس ر ولکه نسانعم دناعمو وز اا لو E وزاسازوسو

 رد ۳ وتس رار دهدمز روتلاو هقافولزو بلتوزمکو روس د هروننط یللت حیا هلل اوهخواو وس وتس زدهنسانعم

 رکذ هکر دهنسانعم نوت ةزدووت مر ذهن اتم .حدم هدوتس ردهبنسانعمحدمو كلکواهدنزو ندوزف ندوتس ندوتس

 هس راع | ےل نور دلاصەر همعطنالس"[ اس  رلکواهدقدتاواب یکم یرا شوق یراکشهدنزو هنو کت هزوتس نوت یدنلوا

 باه یافحوات خفهتس ر او هحومو هغلاطو ردهَتساتعم رارفو قیجحاعو رام دیلوا هشوفلواروسد]

 ناوایو فو عضو ردهنسانعم تخحالو دانع ها سوره 4 انعم نارول ابو. عضو وخز لبلع ۱

 قمرغابو قمغاپو كا دانغو  ندیهتس دابقتسم لعخ ند ندیهتس یهو اف دتسروکهساتعم
 اغوغ نورغابو تورغاج هدوبیو نسردبا تفلاخحو دانعب اطخیأب یهتیس رده رلاتعمللب اهن ر عو هاش

 ات نوتسو نان تماهردهانعمقیشرو مشت سو اب لو هت یا جم جو دهنسانعمی ران قاتلشو

 هتسانعمهوک هد یان خاطور دهنسانعمش هلک دیرغو طورواک هنسانعم تماغتساو لو طژقاد رعوطوقلترواو

 ردبا لاقمم سش سنواردهصحرب ندر رن نم نانلوا صرف هضحقرف هکر دهنسانعم ریسهدنزوریلد ربتس رت نوک

 تصوتودانعو خردردصم ماند ندیزتس لاو هج یاره تدر دم هز د یی قلا ضعبلاذذعوردکن ادعا لافثم هره



۳ f 

 هنس زودرب لنت رب یکوقهکر رووا ید یورو رار در راک ا هدزاراد مرت رونرغوطهدرخهدرخ یرلداص كنهلغ ||

= 

 هدننزویدب تست دنا مزاک ورا دراو ززد هام روش دلش هدنن رعردهنسنانعم مااو ۱

 عازب هر زص وصخ قناستوراراش سرب نوا یرادراه رفاو ك مد آرب ذاکر دیا تمغرتوآ نسج در درکه لحج

 هنر یره ؤرقو یرلداناو ىتاشایراساب هدنلکش ناسناکا یلتشد دو ییلککرا قناعتمدن دگر ول رم تان
 شلوا عقاوهدنس میام یر لو شارانم هلغام لوصو نخ لوص ك تسترد نا غادانککرا نایک

 هدکدلک تاوپس هغامقخ توزاق یفارطا ادا ندلحا یتکدارا لاله هددتور "؟هنسک ناراقمحردت اب رعرب

 هل ص زس هتنرزوا كن[ ی اکر زات [تارادةمریابور یا یراک نش هنکو واك اکو یو یادش هلا ببار هنغ 7 یک

 خرطش نالوا ف رعم هکر ذغرطس یدیمانعمرب تان ثنرتسو را ةبج بویومقندنرب یخ درو تاب هد دا 1

 لجسم ناک ا ع ادا د زم لوک را د رتا مرزوآ یی داوا کر ردو یہ هنج بت تیر دره توام

 لورم ورتس راد دید كىرىسى داك اهلهساتمو هلغلوا تراب عن در زوو هاش داب یس هدام ځد لرو نج ب عار دت ارب

 لو هرزوآتفرس یعسطو ERE لاتیسحو ز زیدو درجمو قوخ دیوردهنسانراک هام ین هدننزو

 زتساتغلوت راریدسقهدنک رتو مقعهد رع روید هب یراه سصروعوط هدنزو نزلف نورتس نورتس رو د هک اا

 لواور دتماقع همش هحنورولو أ« درز کمد طاق یبکرت یانعم هلغلوا کي م ند نو نالوا هنسانعم لشم لار ارتش یی

 قمهزوا قامط یعب ردهنسانعم ندزكنک هدشزو لفک لتس هلوا شگروغوط داوهدازندرب هکروس دهدهب یراق

 هکروت د هنس هبرع نمر هر دزو خرم خجتسر .رتتسرولک هنساتعمكمرو سسوروناوارممعتقلاج كتو کک ك کو د هبا نکدو

 هکدنود ب وشوق هزوکوا هلقر دوس رولوانکسک هدیاغو یهنادیدآ یکی زغاهرثسدیزغاوندرومدیراکلر 4

 و نکو ود هدنکرترونرغوط قفدا قفرا یرلد اص كن هلعهَس هک نود بو دیار اوت یرلشاط قامت نکسکو هدرش

 لامعجو یک لاعان وساوائزا عو یک لاومار اسو لالغ نوسلوا قمشح ردهنسانعمرخ دموهرمخ دورازب دید
 ردهتس انعم رم شنورشحو تمایق هدنزوزبخرصم هللوه یابربکتسر وکه نسانعم لان مو ناماسو بابسا لیصحتو

 تالنخو تّخرسهدنرب لس رلغاطنایمابر دیدآ صرب دزه نزربب هدیشارت ن دشاط هرا کی هدنزواورپ نیکی

 راف یدنلوا ناس هدنعهر ت كنخردعضومرپ هد د ام طب با هنزغ نایمابورولواهدلحترب بی ردهراتتنامأت

 هنانروکه کت رامعوهبقنالس اهرزوا یرلزوک ناتسیرپ سن "1هدننزز نادونع نادوتس نادوتس هدشزومدمهراربددمرسن

 هسطعو قد تاب از روک سوت وتن ردهدنسهرئمدل هدمالسا له ارولکه نسانعم هچ دو سو هر ق مورو د

 روڪڪزاو مزوا هلااه یاقخو هددشم یا 2 هتس ردهبانعملوا یدو هدنزو هسولد هسوتس ردهدسانعم

 هکر سو رلردنآرمنعت طاس فرع تام کو دەر هنسف شااف :ندبضکو شاهصکوروت د تلعهدمب : رعردهنسانعم

 فوریک هشت اریاربهدقدلواتوفیوز هکراربدهبیراخ لوارلب دنهوردنانسو هب ارح عور هردهنسانعمكيلحودالو
 هساوادح یسهجو وكس راتربالثمرا دیار تل قار !نیرلا "و مرا ز اینرتقالصاد ده رفکهک لوا مولعم هنا هس هل
 رخافو نرمه دنح لوا ځد یراق لوا ن ۹] ؟راراتاتو آ هشت ۲ ی هغ لوا نواب شت آ مع رب هرزوایرلتداع

 یزغوط یراه نا هل ر طول ر دیراسانادهک یراتمهرراراب رازه لس هح وخ بور که رود نم شد آ انو ہکنیرلسامل

 مساندند دو تساتس ردهدب رک دهروسکم م نیس یتا با یدنلوارکذ کرد هتسانعماهتس هدا دنزاو دنر انس امتس رردبا

 ندبا حدمیس# الثمرولکل عاف مساهل بق رط ییصو تیکرتو اردهنسانعملیجرک ذوات وخدم و لکواردردصم

 تکیم ندان هبا هس دار دیډآ ناره دق سو مورد هنس انعم هیسع و ناب اسورواکي ما لعفورارب داتس دوخ هر هنسک
 لەدعم ندطالخا قد رلا ىلع کردا هنا هلاسغ هاو یک وضرو نزودهرفروس د چ دهزاس یلتح وا تولوا

 ۷ راز ۵ هد < راربد هلواظالاح دکل یو ط هرکه ناخ 3 رود یدهراتساتس ۲ دایز روس د د رفالاحهکدراف ۱

 هججهیاح خاتس س ردقلزا لصفتم الما سر هدهرمخ | ف اعم شدو شا رس هظح الم تغصو هدننضروناواقالطا

 هلاد یرمع راو د هلادهر لوا شهبلادنعوهلوارو هط#دزرس ندخ اشیرمغهکر ون دهنادهو هزلغ نوزوسوهزان هل هلا

 یرفولوص هلا هڅه لاذ باد اتسهنش انعمز دیاذخ اوروآ |اردلتسم لعفندندتسهکرولوا یفحم نددب اتسو هنسانعه

 غانا هکر دیففحم نداتساهدننزو نداتف ندآتسرولکهنسانعم رط اشنو قمه)مطو ردهسانعمقمر ةشف یرغعوط
 ت

 هرروا

 ۱ رد رانو ی وچ ردیدآ نویوا ینچ وا ند نوو اید لدرتور دج و تفر حو ص حدة جوا نال: 2ا نوعا فط تو لغ

 . [f ةنولعمددع ۶ جواردکیدتاع جوا داتا هسو رازاتآ هترزواهتنع هکر دراز یکی اندیعکوردهبوصتم

 ۱ یداوا اتو یدروط بولیکد دهرزوا عاناردیضامندنداتسیا هکر د نف داتسرا هدشزوذاتف داتس دانس هلواش ة!راص



 اربد جد ورادورنخاک او رردیا ست دیردهلکنا رولوا ی-هوسمی ک مزوا مشلاس ی هاش هل * 3 كاش لواورلرذنآ :

A STINE۳ عر هدرلعاظو هدزلعاب کاک .فاود رربدیدی کر هعو  

 رکو د ا نر ا ددنش روند هدر یر دانو کلا ندنماسفا توکسو رار دزی جارتناهدلحزپ

 هبماغ هکر دنناتعم حیا دعا وردا مص کرد داصرخ هل اهصیصختءاه هدیبس هد زدهنسکیانو اصور قم

 زاهدحاو لادن هدک ولسوهارو مسرو رده رلانعم لعاکحو قاصاو كلبا لک ودحوواوزناو رولکهتسانعم] ۱

 ناتسقط دا جوآکردهدنسر هل مومن لنت هناکتم کام نام ذر د زونلوارمسختقعر :دکر ون درک و وک نالوا

۳:۹ 

 با امرخزدر س گر اکدید .د قاوققآ هک اغا قآ ادنیپسز زده راغتم هلکعد تاون ابطاالاعرریدءاضنتلا

 ور دیپبرزاواتراشا جرات ر نح مال هلو انتی یعییسوماصم دنتجاضوروس دور هنسک تمه ن اصو

 قاحاف ناف هلک | دکردیالق یوردسس رولم کود هرکد بولار عزاه رلتبالو نالیکویدردیدآ رهنرب دنا رد آ
 ندشدییسرورا هی اکندهنسک ؟تفکینو دنعسو واز ول ی نمرو نداهتیکشوشفو تاروو راردراعآ بوملت ااو

 زورُچا ناتس هل ا ةر دیس ونک خو قولحو قتمد ناصراک دیس زده اکندشلواراکشاوراظ

 ر دیرنغصع وكنا اى راک د یدک نکد ناب وج تاہ نورو لوا 0 رخو لس قروو ضاسقاسردت من تلک

 یک کره زکصندقار-!هصتراغا فروند کیک :مدکردو یلضفا كنعاوتاردن دنرانوکز ود ناوسنرارد چب وتسؤا

 حابص هلحوتعم لاد مدهدننش مدهدننن زا هملا E کصن دقت ورف بژرو۶ عو هل ادر رغول هدد رە رک ندکلا نودنآ قم

 کن نا وج هکر وپ از نج خرسهللا دیضو ردهنسانغم ت مدار دوای بدنا راسا

 | یسهمضع "مقوا نردناردنز امر ددیفسو هکر فرغ وداد س وديس رد يعول کر او یرببک كن ان یراکد ند

 ناص هدنزو راخدرابش ردهدنزک د هموعحم نیسثلات تاب یدتک قردیلغ| ندنک اه لنز تسقاع بولوا

 ۱ زا رنو ازم تی عسکری ها تادا تا فرو د ثار ەد ر دا ا

 IES نوساوا EE کو رونلوا رتبعتیلاصمزوا کن وسلا هنکتو ضوح رکن دهنلآ قحن هقمص

 صا للف ندندربسوراررتوکه زخ لحم توبق مزوا هکر ون رو دهفرظ یکدیسوهغک ة اخو یناواو فو ارطقلطورود

 ۱ تنصوو قژرعحاو ردهنسانعم ملتستو قمروشاط یو لئعف ندندربس دربس درپس رولک لعاف ساو

 هدرح شاتروق ندکچت کی ۳ زۇ دهنمقلاس مزوا لوا هل اهم نبع نوکسواب خف خب د ریس ردهتسانعم

 تت RK E ےقتسم طارص لو یرغوطو روش, دهدهنمقلاسامرخ نالواهذخ اعاو هل 4 ۴ یس 4۹ہ یزاط

a elهشنسن کرمغو بارش شل زقاو سهار لان روق د هن هک ار شوخ انو دراز  

 طو هدنزو كن هکر و كن هداب م رم نوک نزف ےک حبس یکی .دشارزعاوراسس ش خر کر هما لاو

 ردیرمسعت یر ابودنزیک دات اتم تب دز تا هبحخ وتد نت لوآ بام دلم مو

 ردنادحاو زول "1 ردعراض» لعف ندنداتس کردم داس داس یدل هدر کم نصت تشدرزهدنس !سو

 : eرک بکوکو زدلن رده هراتسهدنزور ا طق راتسردهنسایعمذخاو قمل ا هد نرو ندادن ردا هنسانعم 7

 یرومدلودحو یدنلوارکذ اشنآ کرد هت رلاتعمر اور دردی نانلواربعت هیسعت هکر دنانماشو ناسیاسهدننرو

 نادلوااس هرزوا تازو ردهنساتعم هنا غاودو دفص کود لوس و هوا ولت ادمضوهداش ؟ هدنزرط ناولاکوا ۱

 راز هر IRS روم د | ۳ نح ردهدرب ,یراکدندهتسومانو كلت کرد هنسانعدناداشیو

 من لیفت ےہ . رلانعملاو ی رول نا لمفورذلعاف مس تدتداتسهدنزوناک ت اتس روبه نسانعمرطا مو

 کرو درا کی یک نیشنهشوقاطراج لوا هدننزودنوامد دنواتسرونلوارن ت شدا کرد هتسانعمهناتت آهدنزو

 فرقو هلغلوازوهنشم رلوص ارتست ودیلب اةمتالوقعم یک ت اسوم مو تاکو ذمو تامومشمو تا ارصمو ناع سم

 دکر از دین ىش ردتام ات یراکدندآ میش دعا هد رت هدیکی تو مضل ەد رغ کز اک دوم مس اهدنزو 1

 ردیف زینت هدننزو رر پلر تسرد هنسانعم و دیکورکسهدننزوهزاک ەۋ اتسرارب د یتسد هر هنا او دو هن هقص

 AR روس د له بل رع زذاوزاحنان وارممهذ رب طاف ذکر دیففگرتساهدننزورقس رتس ردهنسانعم تماسصورمسخب

 ردرلهنسا نادیآ" یلعتهرهاطظ سا سا = کوا سشښوس# ینانرتش س ودهنسانعملارداو نیح هدنزواسکلف

 هغلواو یکم لم هرم هکر دخ مودره عملا دنع رد غجصزب اف نهرف لد د ام هه اس هلقلا اکرتس یدشلوا

 رربد لفو هنسوردو شمهنسع راح ر کشر هوش هنج اغا امرشرولوا هدهمرکم* کمو نمر طر وتب دقرزآلقم

 كنردب كرت ردعفات هن هزم سد ابوراح ییعسط رای دتا قت ليغ كنج اغا نو زراضعدءرولو اهدهدنرادد ره ۱

۸۹ 



۳۶ ۰ 
 ا

 RR رعردهنسانعملالدهدنزو رایسد راسس رون دم سدس نب راهدرب كج هر ده هرکصتدن و الثمر د هنسانعم

 هر هرودارولوا ی ءهرشناقشدابو لشطورستدل هدنلخا دردهوبمرب هدنندیهلرا مدونات دد تارو

 رد فح ناټسد كنا ارزردکعد یه ك و ر نع بلکلءانظاهدسرع ااو راردیالاخدا

 قاسورک | ندناسناتمافرلر د یکرا مگهدیک رو قثداک اهدس رعیدنلواقالطاههزول نم هو مړ لقد رطهییشت

 نیس رددیفم هد هورسو بطروراخ یغسطرار د یددلادرح ی اب هدحاعا ہکو رودم یروولئ ام هضاس

 ؛لاصهنیکا |ننارغواوٌلاص هتفالوا رایت ا اردپاهات یاب وخ بولوا ضرامهرانک | کردن [قلب راصه نابن :وکب
 جیم بس یکیمهبن عاطو یسهین شان ردهنسانعم همتوداکح هدننزوداتفا اکسس رار دیاریبعت شمالتوا لغو شمروا

 .Ro ندقلعو زاس کرو د مچ سررف یدو رواک هان تدار روس اس نان مو قاوقهدننزو کش

 هدنکر ت ردنکيه نیمی تورج تدملصا قفل خو رلراکناتسیو غابه دن زا بولاب رقح و

 زا قالطا هده راعورونلوا یالطاهیاند هلن هجو سد یک راک دید نو کش د حب واهدنعقوم تدم لالقتسا

 للة یماقا تدمںولوا ممصم یلیحر قالطا ین هنامهمو هل رابتعا قلوا لہاق ندم نود عو جر هتبحاص رولوا

 ددع شدنوا لا لملحت و رواکهنسانعم یصوقالدواولوصولتواورارب د ی د خیسیارسه اسدورد هلرامتعایلوا
 اشکادو مزخرپ هدناتسکر ت باخیس رولوا شنوا شپهزک جوا لغطواهنسانعم شد خېو ج دا هساریز او
 دنس ردتغل هد هلا فرح فذحو یدیایسلاو رهش لوایداواٌلاله هدنلا نر هک ین اشک سوماکر در
 لوک راد رادننس رولوالعد تهصن حوا هلغلوا د هس لا لیلحو رددآ عاطریو ردییجما ےک یراکدید ا

 کرداتشل هفروهشرنآ رولوا ی هر ادتیماوردیدآ سم اتشکاو رددعووشعم هناورخ هکر دهنسانعم عش هدننزو

 هستش گری دام دمرادنفسا هبا هېچ د لادو همو ضم نم دمرادنیس ردت دم یکم هدنح رب توح لمطظعاربن

 ضراورو رولوا یردبع هدعاقلا بسح كسوع ږد چا سماح مو ندیسعثهامو ردروهش رخ آ نده

 حاصموروماهعخاو هدرو نم موارداک و مهرزواراتاوروقو نامرواوراعاو نمزرکر ددا هتش NEC ها انعم
 هع هس ردا هدننزوزوذدیس زودنس ردهنبانعمنآدننسنانلوارک دءدهحوتفم نادتعس ردتلعتماکا یژر

 روشلوارببعت کم وکر رداحو یتشرغارداحرد بط كل دد یمهنروانالد رک هنشا نکرد هنروالرداح هکردهتسانعم |
 سس سم سس

 تحویس دواک 3 هک یمن ام دار کر نەراق لدز رد سهل اما نادندس هد: رونبح مرد نیدنس

 اسو قمرتابو كعرود هلاروز یهنسنرب هدننزو نتخورف نتخوس ردیضام ندنتخومس هدشزو تخورف
 زوپسودلوعفممسا ندنیخومس چر دداا دشت ازت ا ا |

 لع ند نحوس هدنرو دزورف دزوپس رولکي ما عفو ردذلدب نداخاز ردردصم سا ندنیخومس هل مهم یاز

 قوعراکز وسرد ەن رلانعم روقىل اور دیاربخ اتو قو عو راق طور اجتاسورترودردشلوا لدیم هیازاخ ردلبقتسم

 با هدحومیاب ضد بیس رو د هب هنسک ی یلاصهیادر دو یعرالل اصهبوایریوی ردنلاوا یساربدی دنا ريخ اتو

 رونلوا قالطا هددهاشداب هلتتس انموب ن تی او بحاصدو رکیع هی ردهنسانعمرالاس یهو رکسعرس

 ار دهدرب رب هدمقسوم ةسوم هدننزو ناکه کن نادبپپسردصو صع ع هناتسرپط لول مدرس شعب لادنعورد رعمد-هفصا

 هدننزوراتفرک رازهپس رون دءاع-هدس رع رونلوارببعت لوک هکر دهنسانعم نلفوناج-آ هللااهنوکسو اب مسکر پس
 ندنسابرقا بایسارفاهدنزو مغرپس مرهپس مرهپس رر د ج درا هرکرداوه هک طحورخكاد طاحدکرد هنسانعمشت رک

 مسلط هل هلا هدحومیاب دشا دن هرس یداوا یداتسم ۶ ندنتد رش زردوکن ب ربیه ههدنکنح خرهدزاودردناولهپ رب

 هلسراف مج هج سرون د PE ةمرکه دم رعردت ا: یرلک دید هصاقآ هکر دنففخ لات نو دوسرد تاتو

 ضابویآ f انعمسو بو تسمه و کن PES شصرف دزو بار دودک رسکهدوک

 راددیبسرآدییسردپدآ قمرارب هدر ۽ یدتکن دنخب تس رر دوی درب ۳ ردهعلترب هدنمزناروا ۲ ردهنسانعم

 ید ردهنس انعمامتس املا ەد ج میان ایدیبس اب دیتسر درس اش ددشج رددعلخ درب هدسر اف هدنزو نادسلک نآدیسر ناد سرد فف

 دیدس .دیبس رونلواربسعتل 5 روغوایاباکر د هنسانعم مدل وام ەلى ران یابادہسردن راک ددی آ [هحز وی ادرغو

 ۱ )۳ رعرو-_ دهنعمومزابهدنزورک دهس هبا هدوم یاب رد سود ذاکر کرد ص 1 الا

 ردیدآ ۲ ما نت يا 01٩0 یار ین دقدر رعروس د ۲ قروسمل سر اف یاب

 هدس رع ردن اس یراکدید یلکنرواوهعص یتا لا دندسر دسر دو داصر غ کردا من اند رر دنا هلقدهدس ر

 |ریعت ید 5 زع-ردیکوکن الوا لمعتسم زرد د قشمراصق اوحالوفنتساکا هدرابدضعد ا |

 سل دب دو
r 



 دوج دی2 ووو وشت

 ۱ کمد و مود یاب هژ و راک 1۳ یرابس ی کی وح كلمو یژزخ اال شىر دۇ رب ندع نار اردو رووا ||

 9 کی دن دک ۱ نورغژقلوا موز همو بوافسخدو نتخادناربس n | اگر اهظاوقلوا مزندو ۱

۳۳۹ 

 ردرفهشدنسهدنزو ص یس ردلوعفممسا ندناخوس هتخوس رده رانعمیسراقیس یوکحو قمقدظو

 اتو اربد وتا هتاعرد حادیفسا هکردهنسانعم نادیفسهللوهحیاب لادس ردهتسانعم ضانویآ

 هلءاوا هلی یر وشم هصبس ےس ر ر دءاض سلا ةم هدس رعردتامیراک دید یلکنرواو هصا قآ هکر ولوا فخری

 رسه دننزو ورب را ورس ر زوایای مار رف رس یذنلوا یدو

 و درر کت ناشی بانر دری غض ەد رعزوس ده زاوآویبهقوآشوقهدنزو لما لس هنسانعم

 رۇس هدهنسهنکت مزواو Tc قحهقص مزواو رد هتسانعمهناش مزاولو دنا ثا اهدننرو راصح راس

 قاق با یلطمو اربد ام مزد رتو وهرصعمهدسس رع رارزاشدح سەرە دل ار هبنکح هل ابا بوت مروا هنا

 2۳ نت هرادیس هدننزوهراشا هراس زلورت ررتوکه رخال حم بویق مز زوا هناهکروش دةر ظ واک لزا

 نا راد رنه ردر هزاد یرلکدند كاقلف اا تداخل دهدهتس هل دس یاد غیو هنر اژروتلوارمسعت

 نماز واک هنسانعملوبقو تنموردهسانعمانتورکشودج هدنزو سابق ساب راردنا لوات ارت ی راک ند

 فطاوقمو ود تنمو رزواو لات ان رون لصوص خرب ی هنسکرب 7:77 رد هنسانعم ت + یهو ته واااو

 رد ک٤ د نالت او نارعفلد نایسانس رد دیاکندیخادهدننزویمایق یسایس ردە, رلانعمتع اتو موناسح او

 جانامس خاناس ردرناسد اسد یھما كنا یکی دای دانا راهظاذلریمغس لوار ولو اقالطا هس راتساز مغ ماندانآ هم ثو عمهم و

 هدننزو 6ر لاتس ET هوکشو زخه اواو هواش رار د قاشسا هقاع رد هزس فورم کر دخ اشسا

 نیمزورپ ۱ ر ایمان een درس رر د چ وتساق رحم جادیفساهدیکوتردنادن رد وک رودان زکر د تاش

 1 ردیدآ یک »انوا ندهسعثهنس ۳ ردیدآ هتشرفرب لک مهرزوا یمز ؟ روث .دضراهدس رعردهثاتعم

 نارزوندکرد هنسانعمدنتس 6 ردیرانوکوطر و هرزوا زاهرر ةم دعا كنا را دیبا ماش مول ندد هامره

 هبا حالا ندرپس ر واک رد صم ےسا ند ندر بسور وہ دة ہد رعردهنسانعمناقلق هاب خف ریس رد مت نانلوارتبعت

 بولغمو یارو ندنکشاریس ردهاک ندیاتف نادر الف لعافم اوز دنا نازک یعع)

 د در شف ےض درب دربس رولوا هب اک ندقلاص ر وصیم ومانوراعو قلوا زاۋ بولغمو تولز ندنکفا بار راش رولوا

 عضاوو راغتحاو لذت هدک و اشارو مرو ردهتسانعم تعانقو تدحو واوژناو ردیشام لعف ند ندربسهدنزو
 ےلستوروشہاط یرب زاو یبنانعم واه د شو ندر مشق ندرس رد هشتم مرو ماال روز ادر راک هشناتفم

 كمروک تراقحو قلصاتثلات ردهنسانعم قلوا هريل ستو لکو یو مناعو یوزنم قائردهنس انعمتضوو یار غصو

 با ھم ET 1 یطوتمرودال عفورواکه سانعم تفکجو یهود هلسانعمقلوالاعاو

 گردم ناشر ةصاحو دلاس هنعو#ب رانا رولر اک ردسنح مما لا بچم نیغ تف عرس راس رش دک اھ

 نا | هاتسریش ات رد هنن رلاتعم یوطدو شازودو شهاک و شاص ابر لاوعفم سا ند ن دری هد زو هدر شف هدرپس هدربسا

 ردتلعر ندنعو قحریقلا چ ريس ردتغا هدهد رو وار عخو ردو ن وز اکدند نکساسف

 کوب قلخرواب هس رزوکوهم  رزو رکص توقنح هدنرشابا دتناردر لد ورسهجولوصرولواثداحهدراقحوح

 ی دینارفعز نعو ةرهحال کو سروهدس رغ کردار رزهدنرو تتشخ هلان دوکسو رازب دهخور

 فاعوار رر همك و واکریس ریس رولوایرغصم رسا لجهریفصت اکو رواو نت لپساو زدلخ اد هدر و یراص راد

 هدنزو ید رکج هلسراخ فاک کریس س ردقراععم هدناتسددهرارداندنس ر د سوفا هکر ون و دن فاقد واتس راف

 هارون ف مرپس میس ردهتسانعم نیطالس یارسهللوهحواوو مومضم مال سورس ردهنساتعم تنوانعو خرودرد
 ردن ام یراکدید اعل "ی ید وه رپ احهدداناب نوکسو یدنلوارکذ هکر دف غرپس

 دنهر ېس رد یف كنرپسا هام حف كنرپس ررد یندک وک هعجو دیو یلزوک یس هنر ورد تورقایهلیکر

 یبانعم حواهدشرو یرکح یرس رد.فدايو هدنزو یغربس مهرس مهرس ردفوزعمهلا كنرفسا رد هر رقرب ندنرلارق

 یو شاصابینات ردقمراو هشابو ملا ن نسقرا ارث فجر کردمنسانم اما ماتور یرراو

 | ناز ادنارت الار ر د قوا هک ەلد )واین نرو دید راکت هکردهثدانعم رام ر ثلا رد هنسانعم لانا

 ا هدرو شاردا سو رس ررر ك ک ید زانو باغ یصی به رر٤ نیز اراک د ید قواو شه

 دعدود هرکص هاتف سدس ساس رده صر ء قع وا ناکوحو لنکدو وشر 5 نارد مشان قادنمناکرد رد یخ

X= 



FTA 

 هکر وشد ذ هدههداس :لژاو ردرمسلاعب رسوب ادا مىك ىقى اا قايىس هوا هرزوا هم طلو هد :خو اة شو

 تولد نادادو هلان دلاندرانا ةىتملوا یضتقم استار زط ینوتکم قوا نقروئلوا نمعاو عضو لزج لزنم

 رونلواغضو هدر هر النزتمه دان و قره زود هده کر ادقالواوردةراعتمهدناتسدنههدعاع و رولوآ لاو هدرمسب

 حورگسردهنسانعهاکسورکس ؟سس ردهنسکت سدزمن احیا تسدکبس ردهنسکبیفخ یناجینرب دزبن ريكس

 فو نیک یو ریقج | ۱ هتک دوولس وع نالواهرزوا هقطاو تفا ارظو شو شدو نادنخ ماد
 ردلفع لح کرافت فی ارا رده شن ات ویلا یر و تاک دهر هنسک لوگ هد شر غو راو

 تاشو ماود یه ناسکس رو دهر هننسک ی لعتو درد نود ر چور ونلوا قالطاهد هنسهاوقملزاراو هیفسوزسیوصو

 ردلاس بابرا هکر دهن اکی خد ندب ولت ناصاو ردناسلفمو نارفسوناکد امو رذ نا :نارسکس ردکعذ نارا رسو

 موو هلجو راو تسافم اک هلدىع نانعکسردهنسک ,تمرنو عقوفو راق زیو فروخ كسكس

 قؤلخو فولاو ش ةوشدو ل زانو مزن اقل كس نوساواعابس رک نوازا عاعشرونلواقالطا بیم دیالاضشناو

 ردنانیرطضم لغت هزوک اءادنوش لیقهدننطان تانغابقزوکهکردندنراتلعزوکهدننزولح رفا

 داوتم تر :ET رغ مادا نالوا باشم هقورعهکردهدر رب یقیقحر ون دلیسهد#ب هدرب ,ضراعهدزوکو

 ردس رعهددنعءراضعت تغلوب رولوالضاح رازرب هاشم هنغآ تخروااوکر واثداح ندنحاسنا هر هدر نالوا

 هدنزوهروش هروس وس رر ,دیرومدوکر وسهدیکرتر ونلوا بقنراوید هک ۰ ۱ هکروت دولسدال و لوا لیسهدندنه تغلو
 قا دفنهصاحرد هتسانعم هل او نرکهدننزوس هوش هال ]وهج واو س وشب وتسردهنسانعمده دمو تشو ٹو راح

 تسوسروت دقاکود هکردهنسن یک ك یکن الوا ضراعهدشابهدزو هنوند هلا لو هځڅ واو هس و دس روس ددنکمک

 ا رون دەدەە راشن نلیکودندن رعا قعر هلاەچەیازوهل مهم ىاحرون دهرازحهدرب . رعرولوا ضو اع هل. جانم

 لک و ودهداو قلوا یواآمودیمو نتسکشوس راریدهنشب یادغیو زولک هثسانعتکو ره اخو رونلوارببعت شالت

 هراو قادغر هدننزو یراکش یرابس ردهدنرک دهروسکم نس ات باب رولواهناکن دک 5 بارش عنموكکودو
 غاس ندخل ی یاب دربدزکآ [هدنکرتو لحهدس رع رو دهن راداص نالقو رک« هرکصندکد میم هلن

 ۱ یدروعو شلزوس هل هکر دا لواغابس یعد ديفا شیما تور هات وہ تاو شرو خان هدنزو عارس

 :دتجاح تقو راردورف بویت هر یولطنویق بوحاص قوا روح و بوق زوطهجشرارق بوریدشراخ لایق
 هدزوط نالواهدناسنااز ا ردهنسانعم سو زوط ایم نوکسواب عف جس حس ردب رعمندنوب غامصرار دبا لو ات

 ردب رمغكنهسارب شوقو ردةشاعهباتف آ | ردشودر ناب رسک كبس رونلوا لامعتسا هد وبګو تحالم عد

 ءا ورز ,ندنوکز ردیاولعت لاتتوط کرد مشیرسهدننزو تمکح تابسزاچوا هاتف 7 او راجا ن داف آ اهسارب

 E هسا بوجه دننزو کش س خیس ردهنسانعم نزاشوقس هد - عمل هال تفو ردتف هد مال توکسو

 شوسرررک یرومد ناصهنحوارکیدو نودنادشهغردنوس قشابربردج اغا یراک دید قوا ناس رار نکا

 1 ت تایر دیمطت كتابن یراکدیدقیرا فرا دیکرتوانوطقرذن هد رعدکر دما لوبا مت هدننزو شون ی نات یا

 یتدرلک اک رراس وک ردشاطفو خار دش هداینسهدش ؛زوهداشک هداس دانسردهدنزک دهم هو ضش نمثل

 كشوکو تنسلات سک كبس ردهنشانعم دنلبالابو FREER هیاغش رار د: هرابنزوهزاننستاعرارذبا لامعتسا

 :صاشو کی لىم نمو يسر دهن انعهرویس ورنشمهدهحوتفم هروبس روک تان تک هلوسوردهنساتعم

 زول هدنابجوا رکردهدنعر هل مهم ناس لصتمهب ىسرافی اننا ی جوا رر د ملا لات ەد رتعروس دهنکنا کیا دغب

 ۳ کو سن رکو کد زفاکوواو هدمو ءار یض وراس ردهدنرک د هحوتعم نیس لوا بار زرا چشم یب اکو ۳ جوا

 للو اروم شم هلو ندرس هنسانعم ناسف ننن یھ طر کک زز وا درآ هراشنرون .دماجهدمس رعردهنسانعم

 ردهنسانعم تنخو جزودرد هدنزو کر دن کرم کریس لداوخشن متنا ندندربسهدنزوهد که یدنلوا قو

 | مزوا ولهناد قوحو قنص دزوی شاف هېه مع خیرپس < مدرعس زدتغل هدر نر اف یاز هت اروا اتت یاب ر

 ۱ رولوا شلتروق یکیندکح هک هوا یکی رادیفوا یر هنادزونهدکرون دەمةلاس لزا ضع لاد عور و3 ةا

 || نفعتمو روس دهضقضفهدمس رع ردنانن نادلوا ربسعتهول هکر د شف تسسا رلنسنوکس وا رمسکت نصس

نآدد ناد رولوا رسعت قنقن هک و ین زط لنوو د هد زو لاا لس زەم خوی دیو
 لدرخ رح هد نزو

 داشرلا نخ هديب عروس دهد هنمن تانى اک یف یھب اکو ضو ی هرو ضو در اک دید نین اکر راق

 ىمغاسۋ لغرود دلاروزو فنغ ردنددازضا هلو هوا ا ر5 یش ا لهون د ناخن واخ ی رس راف
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۱ 
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 SO ی میم اد سس تای زی ین و جوک تر ابو ایا کلاه اش وصیت تک نیش تاب تا دات ص

 ترس دک لف سواطمرسردنامنآو ناهج عارزہس رده ندا باهر وچو لا د رسک دز سرد هنساتعمزبس 39

 قاثتس او سو دعمو نو>ر طو ةناروس دید هنآوزسو ر دەنا تمم رخ ارد تن کن لی بوت

 اچو تسجوروناواررعهفلش کر دهیاک ند هنسکن ایلوا ینزروراهووردیلباقملیقنورغا کرد هنسانعم ینو

FEY 

 د ا رت کن صلا یری رون د حافل هدب ر ء ردو ثرومه هود وانت هکر دیذآ یانوادار تفرش

 دعبو یل تصوم ءو یراصو ربکا ندنودریرع + رولوا یک کراو یدیشیدی دکتور دیعوف لبج كتابو زاری دمالسا

 ننکلةلقواف لاطوراردنات ویحاحارقفردنواریوزوس دەب هنسکش ع وننزانو منتم روربهیاس رولوا ی تب رطع لاک

OEناساس هدنرو شون هدا شور یاس ردي ر هر اد مروا “اص صان هب وکح مح نارورپ  

ETL LEكلع یاتواورلردیاقبتاف بور وشو دار ةر دقلتوارب هبا نتمکمیازواخ خف لر هداس یدنلواک د  

 تسر هل ,اعندنعول حاعاهراق روم دهنحاعا نوزابهدنزو شک هداب لا هلو دعمواو شوخ ناس رار دیاری سفت هلا

 شعوطنج هللاد رادهناس رادهاس رار دیار فتو ددو کم لزق د < هد هلان وخر طرلضعدور وم الخ ارا ضعد یاعاوزولوادنلبو

 ناکرةناس بکر ی اسردمالساهشدایوهقیلخ دا یک ها "لطینعب ميعنلابر یاس ر ونلوار عت شو طق و وا کرد هنیسک+
 تعاظ ب روبمولوا حامصدات هک لیلا یح لار 2 ورهباس زول وا هان دع» اتمووریمو نبط الستیاجو هزوح عد
 شع راجع نج هدزهباسرولوا هب اکی د ند هتسک لیلا ریاکم لاق»كتووردف رشتاذندیااسجا ییهصک دادعژ

 قیحانو نم به ذمور دهنسن ی ديان ڈورو یر و ایضدا جک ل طلا حسان ییعب ن رک رد شعوطنحو ۱

 لءرواو یماست ةو لاداافحاو رتسو نچ :|تافتلاومحو ول ند ید رول وا هب کند هتسک ن دیار اهظا قحو لاطوا

 تناعطقو شاواهس رت ها م شمل دهد رکنلوک یش هماس رولوا باک ن دکب وسدو قلغبو كروكر

 هب اک ندزورو شو رولوا بکر سح ندهکتوکه لا شنوک دکردبس هک اوک حاعا روزژهباس نوین اف نوه ا *عروکراکز ور ۱

 لو باب ردلیبمم ay د شعلا هدنامجوا کر د هد نمر هلم ېم نس لصتم هر هدحوم یاب نا یخ کد راردیا

 هيلع ناچلس ترضح ل لح هک سدقلد ردارالدرهش رب هدنش هک وا ع نعهدنزواص اس ردهدنرک دهخوتفمنس

 كال اراد: دزو لب امق لمایسرد هنساننعمرت یکو ین کرک ورا یا کاتن اصوکلسهد رهشلواردمالساا |

 لواردشاطریرابسکنالا جی رغ و فیفخو مرو قاّریوءابس رد ۳۳ جی چی سر درجماراهرنق تالو أ

 ردوا غادم قيلت تاب اف نيج تداصا ین اصعتساو نعم هدهرصاب توقلاعتک ال یمعونصمندش اط

 مروا ل لوا هدنزو نقرع حدس یلاعت هل ءاشناروشلوا )صفت هنر خان روو تک نوت اتس دبه یزو مر

 رحازبس رح ارس رار د ید نیحاسب O HE دقاشد هدنک رت هوا ش او هدجاغاو هد همتا اه اب هکر ون ده هو مزا ا

 ندنراورمشب دف دردسر امد و طنواو روا م اک دناهآوروش دهنر | نآوافلعوولتوا اش مض

 ندب اب زیسروناوا اوا ریبعت مدق م وشو زشروغوا کودک, ووا هوموششمیودق اب اب بس ردد "اور مش یزوقط

 لاب بس موق يح ىلا زبس لا زس رار د خد ل امس هل وشر د مزوا عون رب لاب ريس زبس ر واوا اک ید ندتنحوندناج-اور رد مذا

 هدعامو سابو ردناضوصو نادهاز شو زبس ردراهب لصفوعس ر مسو م هدر یرکرب یربزبسردهنمانعم

 تشو ناسوزبس ر اواهد هتسانعم هایسرضخ هد رعاکه سرد هنسانعمهام سس هدیول زسردهاک ندهتسک نالوا

 ردن زرد اععا ناوخزسردهدرب رب هد يقسو مراه بس ردمارک هکنالم كلهناشو رس ردبنح-ناروح

 قرف >یکدهدهو لشسیسراف هلد سحر ردشوةیراک ددینوقیرآ هد رکی راز دین دلزتس اترسردکلف خدو

 ردهنس انعمیارصو ردي رغصم رسهدنزو لر درس رونلوا قالطاهدهششحو لندن :فیکمورولوا واج ات

 هاکراکن س روس د هکعهدس رع ردنسوخ نغسقس كربس هدن دنعراضع» و رلرب دقارقس هدر ر رو د دهنشوقیرآو

 ردزبسهزبسر دنآهزبس ردناعسآ لش د وک بس ردرتاجهد ادد شتوردهتساتعما بقر س لو تقم فاک ار رس ردنابآ
 هصاصتحا تیسا یاب یزبس رد هنس انعم هزبسر دنا هزبس هز هراس رد رداونر هدیقدوم ر ارس رد هنسانمزبس

 ید : نارا هعبسز اول بس رواوا باک ید ندتفاطاو نوا ار طو اتو بآوهدانیارصوروتلو ارییعت تالش هک یک

 هدنزوهناتتسه هلا هم نیغ هن اخس رولزا هباک ید ندعلقای دیو كلف یدو ر دن درت امرت نو عرب 5 زدن اعطولرد

 فیقج باب مت كس روناوارببعت نیدکو او ناش ردنرحا نالء » رو لمعلا لبقهربح اوداترا هکر د هنسانعم هاغس

 غاط ردهنسانعمق ردو هبت هد رو دادید داکبس ردهتسانعمیث العودة یو درخور واکس رلانعم یاتشو لیتو
 مغهسرولوا نازوس شد کن اهح دارم کرد هیرنآ دیبا دنا یش او نک یتکیمهبن شانویس هیت

 نشاعاد د ون دەدەن. ل واو ر DEON قول ساب رونرب قح هلرا زورداشذا 7 هد اچ یو لکد
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 ۱ لوایدشابا لالضا قلخ بوزودیاروب ندنوتلاهدننامز مال سلا هیلعوانس ىلع یسو هک صح لواردرومشم

 وارد تماس رد نیا رشورب زعو ےلثعو ولواهدننشزو سبغداب : شنکماس رد قوسذم هعضوم

 رراس هیقنولروو قنلقفنادنس زدردبانوکت هدشت ارولوا هدیه ناهه هکر درون اجرب لواو ر د هنس انعمر دنن

 ردنماس لدتماس ردهدتروصشوف هدّس اور رنوزولوا زفترت یبکش وا لس هوداصررات [ اهرم شت هک دنلرک

 ضرف یربو ردوتسانعمدت و نعودهع یر زاو اعم رد هدننروهماد هماس ردلدب جن یخ رده: سانعم

 نیراکزماس ردهنسانعم لح كج هلو ییتغص ی اررد هنسانعم هصاخو صوصخ لاثردهنسانعمج رور

 نولتناو زرطونولاعو سر ۱ راو یمانعف روقط هدنزوناک اس ردشاط وکلد هکر ده اند ناسفهدننزو :

 قار قلطم ۽ ردهنسانعملثمورظنو هببس ۳ یک ناهوسویاسپ قحرد هنسانعمهکد او ی رود ۲ ردهنسانعم

 ردهنسانعم ۇز و هعطتو هرات 0 یک کو لاعوجو هغلغوو خرز ردمعاندنغار تاومدآ ر دهنساتعم حالو

 م اظساوناماس ۷ رد ەتسانعمىشاطوكىلىو ناسف < رارب ددرک ناسناسهدر كحهبدیدلیاتلوت تالوو هرابهراب

 ردندآ هصخرپ هد رقهمصق مادكیراح هدننلابالداک ٩ ردهنسانعم کشا ضرع ۸ ردەنسانعم ماشتحاورو ما

 چناسردوراد یرلکدند ناو شادرفهدنک ر تو نی وخالامد هد رع کر دع-|ناشوانسرب هدننزو هقباس هقناس

 الا رولوازاوآ شوخ راردیاربسفت هبا یشوق نلترکو و یشوق نکلتا یشوقو ر د شوق وکو های ربهدنزوجران

 | ردهنسانعمدصرو هصح ؟ردهنسانعم حارخو حاب ۱ راو یمانعم لا هدننزوواکو اس ردشوق یرلک دید ل لب هجلق و
 1 شرافرب قاسوولنکید ردةلتواضاس رب غ رونلوا ریمعت قنکا هکردسهدارپ نوا نالوا طقاس ندنز خارگ | ۳

 0 عسا ندند واسو ندوب ه راراصاکء!یکیا ررودهس رلارا ننکسوكیاو رار اف ا هن ر نوطوارولواهدنرا دةم

 || نی رلولمان رعضخو قاع کروند هرو مد لوا رده رلانعم كج یهو كمزاو كلب رودو ك مرو س هک اردردصم
 !ارولوا طقاس ندنزغاهک اوییرود ردنسهدازب رومد نهآواس روئلوا مبعتداصم هک رترار دیانکسکبوروساک |

FEE PON RENE eraهدقارعورار د ځ داش واشاک او یدلپا لتت فآ سرر دیا ناولهب ر, ندنسا  

نابغط هعفدرپ هتسره ردهدن اهضت اعءربصرد رنز فورعم
 ان کاش هکدکغع .اقرغبول مدار هنحما نو دا

 ناتواس ابو رادوزلم نام مودق تکر بس رلت مضحتامحلالک اهملعتاب" الا بح اص نان یدیازل وا

 زملاب رب واس رو د هدهنسهدارپ نوتلاصلاخو ردشلوا باتو بآ یت غص ییعاهدیدهعضقا دصم ارتربص .تضاع
 : شات آو زدهنسانعمهراغارکو رخاقو سبقت هبا هل مهم نیس سپ س واش روت جیب هتک یحیاضهنیح قالخ هدبتزو

 هماىفور وشلوارمنعتراعوج رول, رک هد "؟هرزهدرلکنح هکر رو دەب ول یلقوع لو اوز ولک نبات هم ول نطق ق دوع
 0 "رابرت هدننزویب ابنیواس ر راروق ىج مول داو قوع زاد راو روس دهدهب هقکو هدنیسلواورارپ دید هب ولی راک دید

 رذعاط رب هدنسر برغم هدننزوزوهال روهاس رار دیا ریبعت یددسیوع روس دهد یراقجم و كلداوقوع

 ]جیب

 ید روماسهلجمر دیا عطد یعو چ هسدار اورا ج | بلص تحهردةنر ه رو نمر جرد هد آف دعمالر = مایروهاس

 یاس ردندآ هربعمنزرب هدتیاو هررنو یدبا ارهامو د مارس هدز عت ن نف ردی-اریمعم رب هدننزوهب ومآ هب وهاس ردّتغل ۱

 ی هنسنرن قلطمو ید د رودوكمروسهک اندر اسرواکں العفو لعاف ےہ ءاژردر دنصم ےس هان دندس راسهدزویال

 هکب ذاکع ص شعب یناج-نابیاسردیدآ ش اةرش افز سفت سذج روردهس رلادعم یصهو لمزاو لمروس هب هنسرپ

 ردد هسماخء اجب هکر دیز داد مع رم قادر مج: سامر دیراکد ید قورو مد دکر د ن ۲م رەدننزودیاش دیار داوا حص

 ندندس اس شداسن ردهنسانعم طظفحو تداعر رددوخب ًانمندتشیابنت روز دەب هنسکنددیارادت هب ۳ سياسى رعو

 ipa CEE DEAS را نعم كمزاو كل کنار غرو دو .اسر درد صم لصاح |

 قدرا فراق هد یک زتو انوطعزدیهدس رع ةکردهنسانعملوغساهدننزوسولاس سولاس زدشوټیراک دیدنوغزود

 ندروف و قسفورون دهد هنس هفت اط نجور دید اول درور د هنس انعم لظو کتلو که دننزو بام هی اس ردم یراک دید

 ندنکداهباس زون د ماو هد اسردهدرب اج هد مهدکتیاج ڭنسالڭمرۈاكە نس انعم تب اجو هز و حو رولو هناك ىد

 ندراکزورتږاج كترودنناهباسنر وا هیاکندکمالیا ضاماو له اجت ر ىو ا علطتسمو هحوتم هلاوح او كلتا هجو

 نوا تیاجتندیاتف ]ات ردهیسعثو تلنوک نالمتوط هرزوا یراشابنیطالس هکر درک ا اتا ناساسردهاک

 روشلوارببعتثانوکهلیتنسانم یی دلی هلنفاح ندنوکرو د كل کلو کا ارد هنس انعمیح اض کلو کنار اسلصاو
 || نا اس هکهجخ زمکی دنیا ربعتناول اس رارردهنایماشاکاو رز دنال امعتسا یکم دو دفتر تام د ین االاح

 بیا ردقلواروقو قف ندم یسرپ هاج ردروف و قسفنمدم:تسرپ یاس ارد راک داسا ف ردیفرح
 دا
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 زارو لوا رقکت هژغلوا ترار اک نا يراد اقتعا لامر ونلواقالطا عسر هنقلعتهب یداجیو ؟هنقلعتم اہ ےسجو آ

 هدو لام لا ود هانم دغر هک هدننزوزلاف زك اس ر واه اک ندمارک هک المون دمو نودرکناک اس

 هننشس دن رعر واک هنسانعم یشکو یکدردترابعندتدم یک دلىا عطقیم ر کس رک لرغیرغیلاشورد ىس ||

 رادرسو ید سو یس ر کن هل رهو مظءوواواهدنزورالارالاسلرزو د یمهتسنارک ی کردن دار صشربد دندنهورو د
 مانالا دیس بانج مارا تدرالاس رولکه نسانعم هدر ودنا و مدعو هنهکور د هنساذعم یاب هلاکو غ وبشابورکسا
 هدناتسدنهرد شا یهر فس هکر درالا داو خ لتفاضا ناوخرالاس ردن ر اشا هن زاملاع فرط مال لاو ةولصاا هملع

 اردنمالاسر دیس یآ یمکنآ نواند همکلبم هنس نو زفر الا درد هنا ن دن اتفآسوکر اور تمد زرالاسر ر درک ینشاج

 رثات شت او شاطالصااک | ر دنوم هللاداوسو ترفصو ها قوسو هصق رب وقو لقانا تر ذر دین ونک, هلو خف

 دس هبوزابییکر و رر د چ د نود راک ورولواهدنزان دعمرداشناب رک ار ارم دنر و وعر ا هناا هدنیک رتر داداه رهزوزابا |

 هنسرب و نورو هومم هنس ر هکر و د هر هش لوا هدننزور کل افا ه د ځو م یاب رب لار دد هد هناج نتو طر هدو کت رد ح

 لهاوند 6 وان رغ ناک لاسر ود ید هدر وانا ترد هنسانعم روم شهاشقوحلنک اسمالدر ولتایمسرو ۱

 طیضنراداسح مان اور ووشو نش هکر د هنس انعم ات هدننزوهدراچ هبا مال نکس هم لا سړو لوا هب اک ید ندکوس ||
 ترد یللا زومح وا هکر د هنتساذعمه رخ هنسهلتفاضاو ز دواک هلتساتعمراپ رھ و ماودلا لغو ردت راع نادك اباظ ةو

 زلرحوازوس قشمووولتط هدنزو سوقان سولاسیدئلوا رکذ هکر دهننانعم جراسهدشزو جرات لاسر دترابءندنوک |

 زونلواربعتر ادافت هکر ون دهرکشل ندز وکی رکسع بلق بورو طهدنس هسا اثر اطوكیال ؟هدننزو هار الاس رد

 رممعت نیاعدکردهتسانعمنز ردارپ هدیدنهور دهسانعم لمعتسموهنهک یشمک نامزندنرزواهدنزویلاف کلاس

 هدنران» و هفیلکت کراکد اک ه ریو یونس كن اعررد هنسانعم هزور همهو هرزوا سابق فالخرد لاس عج ناملاسنروشلوا

 نودلاخ نو لاسر د حار شرب هد اورو عضو هرب هدنراک سرا بآ دن الو ناورشو هاب لمه تر اشا منا آو هت دو

 لاز رد مانو رده وخد هد رعو زدمالسلا هیلع حوت نبا هدننزو مال ماس ږد ځصا لوا لوق نکارونبدهلمخت |

 یربطلالاق ر دضرهو .یراک دارس عت ماسرسو ردشدش رب ثۆاجەد غامد خاشەكر زاد دیدراضعدر ددا تاع درب و ی دیا

 سرلا ف مرولاوهمیسلا لافوضرل | مهدنع یا لاو سر لاو هرس ناف سرا ض یهرمسفتو یسراف یسالااذه

 ظ.لغدوخ اقیقرنلبا هطامنا امد هکرد وب قم ولوا ثداحهدنشا کرد کله تو | رب ماسمس یسهصالخ

 ںولوا هرزوا نارطضاورسواج یمالعردیسلکو د هراهدرم لواندوورع كن ارهصیبسر دراح مرور رولوا هدراهدرپ

 هارو امور دذوخ ام ندنو ردنففح ردنا ماسردنعر هدهنسانعم شت !ماسوردکب وسناذعو قملوا تحاار

 تومو ر ر دهدهس رمطن روتلاةد ران دعمور دولا ل ریل شدا هکر د هنس انعم الطو رەب رعورد دا لبحریهد رها

 نوزوا رب ودرج وکی شاب رر دد ص ربا ماس رو دەز ولاح ر ندنعو هسانلح هد رعوردهتسانعم لالهو
 رددرفمالط هعضوم ییددقوص برقع نوراب خر اقر د سابو اجرا ر د ین د كرت امر زکه درا غان ا ٹک | ردراکرب هخالا|
 ریمعت.تاسکوک كل راق قعد نایردنهتسهدننزو هحرازا هنا هیچ دیا هعخ اماس ر دذا باکره دی دنه تلو

 ناماسردهتسانعم هخاماس یک اماسو هک اماسزاردیا دن نب را کوک کن هکر دهجرابول هشوک تردیراکدیا
 هدرپللا ءاروام هدنرصع هسابعءافلخ هنسکز وقطندت دالوا هکر دیمسا هننکر راو یمانعم وپ نوا هدننزو ناماد

 شازآو برت ۲ یدابالاقناهب یولزغ نیکتکیسدوجناط)سندزان تن ط)سردروهشمناناماسراپ دلوا هاش |
 ۱ نوکس 0 رددنسانعمهزادناو هاش ۶۽ ردهنسانعمرومآحیلورو قنورو لاح ماظاو حالص ا ردهتسانعمنانساو ۱

 حوا ۸ ردهنسانعمتهارنو نوصعو تهوع ۷ رده زلانعم تد الوو هدصخورهش «ردهنسانعم نانسمطاورارفو

 سس سس تا
۱ 

 | هنساتغم یار ورس روید رطل عاطدو وخ كولا روت داداش هد رعرد هتسانغمتد رغهلناو باذکواتزدل ووراک

انلوا عیز و نواه رفوهدان فراصم
ذوخ ًاهندنوب قالطا هنابلاسه قلاصن

 یا رولک هتسانعمدح او لاسو رد

 | سون دعم نعد ییهرکس رک ضعلا د دعو ر د هز س یراک د یدرب ورک هل رگ هسا هکردنعما نفرک هدمانوهدشزو

 || یاطقا ناتسدنهو ناتسلازو زورجت تدالويدباناوارپ ناهح هدنرصعنودب رفردناتساد سر ڈج هکردهرز

 1 هنفا ر طا هاکستعارز ناناو ارب ع كلو او ح رطوالرت هکر د هن اتعمز سع هنا شنود ج رس۹ رد هنسانعهرونسودحوزاکو

 رش ناما هدر لح هر دیداک هل فز یدلوا رم دیمالشم رد هنسانعم ريدم ۱ ۰ ردکلکسکوب یالوط یراکد رب وج |
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 ندا واورد هنسانعمناب اراسناوراس راس یدلدوس ود رار د یش ودیر واک اراضعبورار و ۱ دیارمعت یمن هع رد دنهاک اوردب دنا

 اراب هراس هراس ردهنسانعم یسهجهآ مزواهدنزو نورا هنوراس ردةشنانعمور اس وراس زازیدنارواصهماع رداد

 هزاتسو هدر وزر د ید یر اساک اورارتروا هنر شان نجوا رو بویلغ» هب یجوارت یراب رافودنهردهشراجربهدننزو
 قحرغصوردیدآ ارهشرببد وقت رهش لمآ هدنار دنزامهدنزویراچ یراسرد هنسانعمهز او ټو شرور واکه نسنانعم
 هدناتسحرک هدنزو ناک ام ناراس ردلعافمس | ندا مس یزاسهدس . رعو رولک هنسانعمهرابو روش ددنشوه

 رز ىج هصمق جار هنحوا تار ردح اس ناناارت یتالصهدیکرت هدنرو رات راس ردیدآ ارهشرب

AK۱ ردراو یسانعمزوقط هدننزوزان زاس رارونالوق هدراکنج را رار دیا بصن بو طدالولررپ نر  
 قنژرو لاخماظساوحالس ۳ .هنساتعم رفس ناماس یاطلو ۲ رالسنج مس الماشهنع و كاتال وهلو لاج

 تفاض رود .هباوداو تال 1 بح ه ردهنبسانعم یراکر اسو لمعو .تقهاوم ٤ ردینسانعم روما

 دهنسانعم تعغمو هدناخ ٩ ردهنسانعمهدننامو لمم ۸ ردهنسانعم لنروهلدحو رکم ۷ ردهنسانعمیناقنوقو

 شارود دنمزاس ردفورعم راکز اس رد ہک ندناهفصاو ق .قارع ردحاقم رب هدسوم هلدسراخ فاک یک زاس

 یک هسلاوهمعطاو هب ب شا رده ردهتسهم تامهم قلعتم هزوروازور زوروز اس ردهنس انعما.همودعمو شاوشوتو

 یطالاه یکهدنز ووزاب ور اس رد نل ینکیا ندناطازونوا تالوا قاعرتحشكم یطم ماند زاب هنلوق وف اظن حشو
 ارلرید طد رشهدس رع روس دهدهنسهلوقم بو .مهسوبآش وکو ندفلعوروس .دهاعروا نلاف وللمر امالابو

 تقفاوم هل ردصمیاب یراوراس ردکعد ولنزودو و نوغیواو جام قفاومو فولا هک, رد هنساتعښ راک اس زاوزاس

 حالطصا هکردزامن ات د رو امناح هدننزوزاب ولاج زابوراس ردهنسانعم ننکشوخو تالنزو دو كلر , دویلنوخدواو

 ر روس دە ر هنسک یحاصنام اوز اسوردهنسانعم ایهمو تعمورضاحهدنزو ر رکداد روزاس راربدید ناولپهدساب

 قمرد واو لمزودو قایفوقعاب ردمقداسح ناخ اس هد زو ندب زاب ندزاس یکر وجات زدهتسانعم تحاصرو

 هدیدنهو ردهنسانعم هک ابو فیذطا هدننزوسات ساس رده وام تلکناسحویفا ومو ی شارو كمت ازودو

 ربمکت شگراساس رارید یکم کدو نکا دنهرونب دهد هنت هثختورونلواربصتانا نماع هکر د هنسانعمنزرذام

 سولا رر د ید ضد رثو هرغالا رذهدس رع زدہ“ هک ناغرصا هدساب رسا همه نشنوکبنو فا

 غععنانلوا رمبعت تتلحردن ربع كنار لاب ردنا ی راک دن دیدناغر دل هکر تذکر دنا مسا هدا رس هلال رسک

 هزوندن آتی امت ردن دعو لوا شورا د یخ دیور مشاکر درایور ندا شعبلادنعور رولوالصاح ن دن "۲

 ی راکدند دم مشاکل صاو رردناربعتیز وک سورخ هدنکر شرب د ید سولا سوسو سولا سو نل ا اک او رولوا

 غرافكلاسیحاصدب رکو لر یرب راو یمانعم ح وا هدننزوناسآ ناساس رد ع و حاد رب یور مشاکو ردنا

 بودیا حیوزرتش ولاناهه یزفیدنک ن مه ر درا د نفسا نم نا تلا ر د هنس انعم لت اسو یخلد فاد هنا تعم

 ندنفوخ.قیسانسهرود میوان نالوا یسهرشمهو یسهدلاوژ ندتسومانور اعناساس هد کد اد هع هاو هنطاس

 سراف لاو یردشلاق یتحوح ربهدورکهدنما ناساسهنو یدلیا راتخا تح اس هل اراشیورد كلوب رب توجناو

 نابناساس نیطالسویدابا عن ینطلسندامهبولک هبارفاو رکسعنامزدعد یداباداماد بوریو یفزفاک كباب
 راس یشوق نسرفص هدنزورغالرساسردیدآودرپ ندنمرها ما هدشزواسرابطاانثم یان اتساس اتساسر درا غش نم ن دلتا 1

 مساق عساس رد هنسانعمهماخو لق هلنیس ضوردعونر بندن رر دق جرغصالآ کپ یشوقاکر کرد ةنسانعم چراسنو

 نیو تارجخادویغاد هدننزویماع یساس ردم یراکد یدکو لم نوک یدنههونض هکر درچاهاوذغانهدننزو
 هلارکشو لاب ردا | وک ی راک دید بلع ەد کہ رتو ںاعٔیلاةمصخ ہد ,رعهدښزو ن نوکرزآ نون رطاس نورطاسردهس رلانعم

 اس ردشوقرب یکی سرغصهدننزوغاب حاس غاس یدنلوازک ذ هکر دبس رعملئاس لطاس لطاس ردعاج-یومرارجم| بوداذیق

 هدنرو توشانهلاف توفاس رددآ هبصق رب ندنعناوب یبالو نکدهدناتسدنهوردهنسانعمهلاسو حدق هدنزورغال

 قاس ردرابعندوص ندا روهظندنرلارآ هدکدروفوا ادرک یر کیا راصثوق هک یلقص

 قداصعیصورش ب تس نش فاسردمالسلا هلع 13 ربح ضعبلا دنعومالسلا هبلع هللا نص مدآ نرضح ناتاحور

 لاو ردترابع ندرسدت داسفو یار عضو لهح هکر دهتسانعم عمق هدنزولاب كلاس ردد کن ددش عوریرو

 هعالعو یسعنالوا هدنس :دسحلاحور رولوا قاعتم هربنتآ ندب ناما لاتر بغ نم هعرافلادعد ح ورک سا

 ۱۱ تروص ندناشناتزوضادتا یعد ردنزابع ند ذقت هس رح کیا اح ورزیسفهدنحالط.صا ران ارارب در دتسج

 Eg نا ناسناندیوركناسنارب مته وه

 مسج ۲ ۰
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۳ 
 رج ۱ :

 قلعموداشو زده رلانعماسهمو دعمو رضاحو شایابو شوشو ش ه1رودر دل د شارو در الوععم تسا ندنتخاس زی ررب دا

 نخاسردىلماقم تەل ارد هنسانعم نوه واوقفاوم هنا هل هم یاركنر هتخ ا ابزولواهب کند هنسکه عضاوم بحاض

 لات هدفا نوعا و عن ها زا بو دنا حلب یبلمآ ی راتمش ضعدر د هز هکر د هنسانعم جور اصهدننزو نر کاش

 ردە رلاذعم ار و .تشدورب راحل رافرواکه نسانعمداتساو ردهنسانعمش بقنفوهداسهدنزودان داس داس رر دیا

 ویو هدنکو کلاس راڪشازوج فوج هددنهر دیعم | هنسنرپ یک صهدنناسل اب مسهدننزو نارو اماه نارواداش نارواداش
 شداو دراب هدهشلاتوهسات زاربد كاملا اح هد رعوراطنعهد.مور رار دیاری رعت یسهر 5 جاعاراض عر ردفو رعمیل-او

 ردەنساتعمەشد رو شقن ی کردن دوو رعم راو یبانعم تر دهدشزوءدابهناس ندعفات هد اعهنطن نالاک ناف یداضو

 ما هکرولوا ین :هشهداتسدا ۲ روئلوا ریمعت حولهداسو لدهداس رونلوا لامعتساهدنادانوقجایعد لدفاصازاخ

 نی رد حداس ف رول ن ددنهردیدآ قارید رب ۽ روئلوا رتسعتهوا کرد هنسانغمناداسوتشد ۳ ردهنسانعم

 ود داس لرارار او لرااشع ردن درلاود نالوا دوقفم یاداملاحم نکآر دفورعم هلکع دیدنهیدانهابطالا ۱

 ات صوصع درون توکلم رد چز ترک مٍاع تقی تسدهداس ردیغوسفاودزوح یراکدزیو

 هکر دطسؤا ماع نب رک الا دنعژ ردتمظع ل اع هکر ردهبهلاتافصو ءاعا لاع ضعبلادنع توربحور دترابع ند نيغ

 تشدهداسضعملادنعوی کی رکو شر عر دن داهشلاع ندهیعسط تاسوسح تامل اعور دخ ز رب ماع طرح ین انها

 ندیژاحیروص ع و ردلاثم اعف خزر لاعهکردلايخ ملاعهدلوق وخز ورد هنر طن ماسح اوروص اخ دننوسانلاع
 ادوات ووز زوخوادکیجاو هل اولا لدهداس یدنلوا لصفتهدنسهدامناتس هرکس رد نارو لاعسوفتلاو ماسحالا |[

 ندضوخت هک سلطا تلف رپپنهداس :روئلواقالطاهدهبهنسک یفاصندقافنواب ابر شع قوردو بلقلا صااخو قداصو

 E زوج رولوایورو یدنه ردقاریپ فورعمهلکعد یدنهیداس ءابطالانبهلیج حزاس ردیلاخ |
 شاب ۱ راو ناسى راند چ زوامل فا نرعمندنظ2) هداسو رد دوق مالا نکلرلوا ارهاظهدنرازو وصو ۱

 ۱۳ یک یراکدیدرمسواکه نس درک كمزور راسنوکت هدرب كج هند اشا شابالثمردهنسانعم سآرو ۱

 یاد ا وکیراثابو مدآیراندب کر دما قوا ع ونرب ردکعدولشاد تب RE E وخ دراسکسورارید

 رزرز ق ورع روزرزهدراد ضعدرارب دروزرزهدس رعوقخ ا ۲ زولوایک.
 تایر اس ردیح هود هک ابرتش ردهنسایمرساوهود ۳ ردیبش هنس هزار هچناک فوصردندعونب یشوقکرکچ رد

 ۳ ر نالوا قوز وطال مرد هن ش اتع ن ت رکو هبلغ لغت ساو ر ددنس انهمناکمو یک 3 ردذوخ ًامندنوقالطا

 ن راک واخ اور ادنکی راضمرورار درزا دخ اشو راسکسءر و نلوارن بعت قلوروق کی لحاغاور ونلواربعت هلزوط

 ریبعت اص مزوا کرو در هک قح هقبص مزوا هرابدابارمسفت نخ اشناکمو كن لحم نامه بوی ارابتعاترفک

 یکراسک اور اسولدردهنسانعم رظنر هیبش ۷ ردهنسانعمالابودنلبو تسکو 1 روس دهر تعم هد رعزونلوا

 بحاضالثمرد هنسانعمدنوا دخو بحاص ۱۳۰ روس .دملقو هشم شو یا ۱٩ ردهنسانعمتنورازآو څر ۸

 زدعوضوم هرو نعیانعم ظفلو هجرکر د هنس انعم صلاخو ضحهدنززواراخ راس اراس رار درابسم هرشهدرب كج هب د مرش

 هیلع میهاربا ت ترضح للحج هل لح مانو رداکد دوشم ییندلوا یصوهس ربع ندنرهدامرزو تشمو ربنعنکل

 نایراس ردیدآ هیصخرب هدقارعو رولوا عج خیص هدانعمولوردمنس انعم رسو شابهدننزو نارا اب ناراس ردمالسلا

 ضش حراس ج راس راربد نارواص د) هد رک ەدىك رت ردهنسانعم ظفاح نابورتشر اسردهنسانعمرتشا طظفاح هدننزونانراک

 هدنزو هحراب هح راس رار دیا هو شتهراتراهج یشهمغذر د شود یب طل ەد اغو هاسروم دهنشوف قحرغص تار

 ردتغلهد هل ااحن وکسورل ربدقیهدس رعروس د هکندسی رز وسد دزو كع ها هم یاخ خرا رد هنسانعم حراس

 رایدلبا قد الطاهدهنکیدنالواهدنراترب ولر اروناجو لل ثم تل هو وزب واو كند یرویس هل اخ ن وکو ار مسکراضعدو
 هدن رویا ةر هد ر ءرار د جد هناح هشد , رد لاغهشو تخ رد ےسا هد تزور ازسر واکه نا لمهم لاد رادکتراس

 ا هدف یا هدنرو را a تره مرزا هلن همه نیش لراس ردرصیربکدندحاعاهراق

 كنحاب كراس هدننزو خراب راس ردشوق نانلوا ی عت لباب کردن اتسدرازه ه ضعبلادنعو زدنشوف قحرغص

 ۱ ضعب هب هر ینا هکر دب راکدند خرک یناسارخ هدشزوورابوراس راربدیشوذن خکبلتواردشوقءایسرب هشتم

 ردا ke اروا ام دندو ایک ص وحویرا ہن ؛اوصب و اهر لّتدس

 ود رول خد هدن امعت تد الوو هذراه لس رو ماکتمومرهدنیان ردندنسفج ی جر غص ىح اه دص یشوقول

 ملکت ی فک یطوط هتسهدراد دروتکنددنهمدرو هد رد اف رصهیوقو هکر الرا زعوجسم ندنرت كنا حار دنارب رک

 بس
 7 At ا



 یئحوانوا

 نناقطواطو شهرک رب اکریوشلوا شروم شر افر داو عقم مسا ن دندملوزهدنزوهدروش هدرلوز ردهتسانعم

۳۳۹ 

 هر ردناخرس هدن دندنعراضمدورا دياري با ی شوق قاوح قیویر دشو رب هدنرادقمهحرسهدشزولرود فر ردیدآ |

 روس دهروناح یراکدد ترک یراق ی از هروزو زدز ردهدنرک د هموم ی ازات باد ړدنشودوصیراکدب دید طق |

 راغب وطدکردنعما دواکح هدنزوهلول هاور وز ردنسانعمخکشو نچومویقو قشر دو لوغ لو هاو لور لور

 قلوا ناغطراطو كمرمک هن . ریربو قلوا شروم شراف هدنرو ندیشو ندملور روس دەراقە دعس ته د- رعردذیشوق

 نو نو نوژ روند د هننک | هدزبآ هدننزو هدنکوژ هدرموژ رولوا فصو هدلاتصو اا رک رده اتناش یو
 POTEET قاما ماط ندرومغد هدننزو ند روش هللوه واو ندهور ر ردهنسانعم مصو تدهدننزو

 ردهننانعمرکی [ : او لوکیزر دلم یفلیدیهدهروسکم باب ر کر دهد ذعر یسر اف یاز لصتسه فاتت یا ناس

 تحاصقلخ ردیدآ هد رة رب هدناهفصاژ روس د هدهرب نالوا عج وص ق ول موه مزا ناو کر نورو نت درب دعهدس رب ء٤

 شوحوو عام نوسلواناسنارد هتسانعدوآ آ ۳ مشحودمو م ورم رو نابر ا

 هدد رو هرز هرز ر هوا خ2 ونمارون هدیا ۱ هعنصمو هکرب لوک دننزوربش ری ن تا

 لسو ثول هلنسزافیاز "ریز ردبعو یامرسک لضفارّزیدنونک هماع ردمخت نانلواربعتن روک هکر دیفدانمو
 هونز راد دليا ناس ی نخ كرنا رود هروناح یراکدندف رکو یسهر طقر و مخبهلفاک تیز رد هنسانتعمزاد مو

 زاتفک ی تجوا نوا هدشزورازکر ون دزازفهد رعورد رعمندنو قس زرد هتسانعم ناجسو هومح ه دنزو هومم

 یکلواردذعازا ان هرزواناس ترد ی رکد هکر دة دنر هست تا اکو تاغا هر دصم هبا هلم ھم نیس نرتقم هب ید فؤرح

 ترد#دتزواج اس ر دلجشم یی اکر تغ شدقرف رو هدحوتعم باب رب هکر دهدنعهر هلم هم نیس لصتم هلا ناس

 ندندوسو ندس اس ۽ ردشاخع وبر ۴: ک اسارولوا همشتةادا ۲ ردهنسانعم رکو جارو جاب ۱ راویسانعم

 نوبل هاب رانه لا | قطو مال زود ك مرو ەك | ندو سندر اسرواکرد صم ےسا

 هتنریلاغ فرط زم دنفا الا لشفاذبلغ ان ةلجدمآ منوردهنسانعم یدیسو یسر كنم رهو خوشابو
 هدنزودولاندوباسردهنسانعم نژربب یراق هحوق هدنتعلدنز ابودنزهدننزوهدوسآ هباةاتشمیاب : هولاس ر وا تراشا

 ترودهدنرلذ :وکزورونو دنعهکرون و٣ د هغخلاصیراق دروخندناغرو لر ات وج ورد هنس انعم هام نم رخو هلاه یل غا یا
 لتلد :یک كیا لش هدنزول وص کر عررو لحوردوا یشمراص هکر دهم انعم هەمو راروٌلاص

 ةدنراتس راقس بوراصهنغانا لوصح یتغااهکرومس .دهتعنصو نفرب ندننونفیشروکورونلوارببعت نوصوردرلهنسز

 لوعفمو ثنگوزیحهدننزو هروراف هرولاس ردمولعم یرییعت یدروتک هب هنراص رار دیاریپعتی دهد عاو همراص
 لوغسانکلرد مت یراکددقدراب قرا تکی داغی ادن ولوغسا هدننزوسولاس سو اس زد متمیا وم

 ءانطالانیب رار د حافللا لصا هنکو کو حافل هتان هدب رعردهاک م درم مسا هبا همم یاز خف ج زاس رون د هابل

 یککرا ردتاترب هدنتروص ناسا رب , د مالسل ادبع هلسح اف فر هماع ضعي رددراعتم هل ا مصلا رب

 ندنو زب او رد هنسانعم حز داس لفاک زاس راس رد خد قوازابجاحو نادورقاکي ا هدزاید ضعد رولوایسشیدو

 ۱ دارو دهحرد لوس نو فاکر سکو اتنوکس یتکتاش رده ردهنسانعم مود یمولوا هدنزو تام تاسرد رعم

 3 تولطمو بوب«دشزونیدک ان هلیسراف فاکن یکم اسرد هتسانعمیکستاسیکتاب اس یک یوبطرغضو

 تاپسا یک الوق تآوینابط هودوههدابرون .ددحدقلوس هدنزو ییحراد تنگنایم زولکه نسانعم هلاس و حدقز

 هدزارمش هلا هم نیشر دفورعم هما لط اشءابطالانییر دید آ یدنهتادنرب هبجشهنب رام نالموط یروق هدشزو لا

 راضع» رد ر د٣ مظعو د لد رب ند دنه راعایریراو یمانعم حوا هدشزو چاک جا ردلطاس یرعمررید دلنسور

 دک خرم فایر داو درب عمنطراربد ات حاز بودیا فد رک هماعراب دیدردیر انجدنهراضعدو یہ درآ دنه

 ا یشوق یراد زولواهدنرلال رت یرادوماصوصا با دور دق هجر سر دش وة یراکد ید یئوة ماصوص کر ديما هراوخ

 حاسخدهدمکرت کو روس ده هو اتر ومد كح هرو شر هو ةذول هدنرزوا ثلاتروم روس :داسهنس رد لس ودول هد اورربراربد

 | 0 او رو 3 هنحاعا سونی[ جاهد زعو ردفورعم کما خاسر دفراعتمه درر اد زیر وند

 تغلو رونلوارببعت یخد مسکو هبطااخ هکردقوطحاعا یرلکدرک هن ,زاغوكپ وکهدنزوروطاسلیج روج اس زوخاس

 لعفندنتخاس تخاسراریدضام هدس صد ون اتم ضیا بال اکے دسر اف ےہ > یاسرد- رعهرول سم ۱

 هد هنخ اطر |قلطمور دە انعم كلبا ماقول يمك رك مرو ماظنو ا

 ی E اکنخ کن ا “ےک اصوصخو ہیک و ناکرو هجببط روس د نح اس ۱

 ورد
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 راعز ررابسم علیا هدح هوم پی رب هکردهدنجم هر هیسر اف یار لصتمهب همه نیعناس یب ردهنسانعمتشع || ۰

 هددرق ر واکه نسانعمقد رطلا عاطخو دودیح یییسک لولو ردهنسانعم شکانو متلو لع هدو روم روکر |

 یشرفوصو یم دلم هنسر دنکی دد کس ندضغو رهقهدننزو ندسر ندنکژ نوسلوا هدرکد رك نو توا

 هداز بلا شدن ردکو کف ور عم لاو کر دفدآ مو هدنزوراودج راودژ ر دص وب جاغاک رد هنسانعم غمت ی اطا
 مسا ندندر 1 هکر دف هدر هدز ردهدنزک د هروسکم یار فا ب باب رار د دن ورب هامردنرهزدا كن آ اورتم

 هموت د یار ثلات نابرد هم اتد تا مزکد ولمه نوکو كەنت نا واو یم اص هنکیا ارذلوعفم

 تات رب هکردهدیهر ا اف یارلصتم هب هلمهم یارنامس :یجدرد ردهنسانعم راودز موقیمراودزردهدنرک د

 كيزدو قسعهدزوفرح فرر فرز هنسانعمرمثکل کات را ماعطقوح هدرودرد درر ر رداع میل ترد هد حو تفم ۱

 روم دەر وص قسعول رد 7 زو” دروعهدس ربع روناوا لامعتسا هنساتعم رظدناعماو طاح اوزددنساتعم

 هل ردصمیادورواکه شنانعم طاتحا تحاصو تقد لهاو ردهتسانعم تقدو طاتتحاو قمعت هد رکذ فرز

 هراکهراغز ردهنس رلانعمزاوآ خر هر وقو هطاحو هر عنو ماکتتساو كلکیوراردبالامغتسا رایج هب وردتامنرب هدنزوراغت
 ۳رلردرا و زد نوروسهس رازویرلب زاورد هل زقهکردهنسانعمهزاغ ؟ روس قازا ۱ ناو یسانمم تردد

 سس

 ی

 رونلوا رسعت قالب یک اد ان هناح هو تابا اوز ع مع OS هدو یسورهلاواو واز ردهنسانعمهراق

 متشختدح او ند نسر داود خوبمابو نر دی لاک هنسارب ,هدنزویلقل هل | هيچم نغو هسرافیاز غغ عرغز

 اش ماداز زوو رونلوا رعت یدرق هکر دناکح ندعو م نالوا رهاظ دک ازوس هم نبیرب راشددند.ضغو |
PTدنعز ر وتلوارتسعت ید را ر کر ونلواهناکیس ید ندا وصنالواادع هلخعت هو طعس سیر نکردلاش ول هرب رب  

 کرد هنساتعم تناتمو اکمورو ده زاوا آلو همو برهم هد دج یراق ږلوارا تفرك: همادلزاروناح یترب هد من زود نک
 لا با زدلتسم یغل شا هدناب یا کر دهر جو یسراف یاز لصتم همان ناب یاردیلباقم تواشرو ك اکشوک

 ضمرةد ہن رع زد هنسانعم یعامح ز زوکه دزو شا كفر دهنسانعم بط روشان فر ردهدنرک د هحوتفم یاز

HRT ORلاصتم هم رع فاک ناس یی دی ود هنس انعم ناهدنماربد ین هږوجزغ 1هدنزوهوفس  

 درد ضم مساند ندنکز لر ردهدنرک هحوتفدیاز لوا بام ر راشم یخارب نوا هدیانکیا دکر ده دنعمر یسر اف ی از ۱

 زدهغلاس ناد ند کز هد زو ناکم "ناک ز ردهتسانعم درجو دناعمو حول هدنزوهرازه "راک رولکي حا عفو

 ردات وضو لیتو انک هدنزورفعحس رفکر :ودهنسانعماشاجو ها ذاعمردراکن هلک دنزو نیفق سکر

 ضرار ددنلرلد زارمشردهنسانعملزناناوارک ذ در ردهدنزک دهموجضمیازاث تا ردەنسانعمىغدرۈموھو

 ۳ ردتفلهدلسراف فاکورلوب دزد نسرا ی قغاواردهتسانعم غورو موک هکر دیفداموهدتزولاغز لاکر لاکر لدا

 هدنأب هدناب کت ۱ کرد هد نسر یمراذ یار لصتم هب وناس ی ةر کس ردهنسانعهندنکزن دنک ز ردهنسانعمروب نمناک

 هر ةع عو ههر ورد هننانعم هعظ5و هرات هدننزودنح دنژ ز ردهدنرکذ هح وتم یا لوابا رداج سض یغاروةط

 رک از دقات الا دنر کود د کج 2 تشدرز باک مانورولکهسانعمهنز شاو قامو لوا لام زسربنکروش د

 لیفت لوم الثم ردهنمانعم بهمو ملط عو وا هارو ۵ هر ر ةعد حو هکر هن زو هد نخب هدنژ یدنوارگذ

 لواور دنواحن هرن هعرخ شوةنوروص عو چر دع اک شاقننامهدنزو كنر كرا ,ددورهدنزو لفه دنر هغمرب :الوسو

 رود هاوس ولقد ر ط لات ید ردەتس انعم ەت م هلیسراف فاک< فو نون نو کس هلکنرر د هن راتسلوا

 یاد د راص ندناتداضا هراعور زاۋا ۋۇ ندر کدو رونلوارسعت قند هکروش .دهددخارطلاتحو

 یمرزالاصو نسالظا لک هتک ا شمار ءواهتلعلوا رایعتک ار دیا له ضم ی هادو بودرازاضذکروش ددنتاغ

 هروسکن یار فا باب رود هد زانکدد لر واخ والثمانوارطو براک عو قالت هنکماهدنزوهنس هر هبر زرد

 اذان هزار تفت یابد تورو ده طور لاو نون نوک كىز ردهدنرکد

 ا کرد دنر يراف یار لصتم هوانا یزو قط ردمف یر اکد,د کز ام نوکر روید 2ه هوت کر دعا

 1 هدنزوهلاو =< تاشو تیوب ات قلغحو هطاعهوهرعز ٤روح دهلک وکرغصاصوصخوهنکب و ؟تاناودحاموع

 لوا ده نوضواقارس ندبانالیسندزوکو یغایچز وکه دننزو باک شیک اب تاکفژ رون دضعتهغابحورفورونن د

 یاژ قا نان روسرد فشر هدب رعردهتسانعم قمراشاویعلصا ردلوحفم مساندندیفرهدنزو هد ر هدنفزا

 | فدو یا .A OE نادکنر نددشغاو ندقل هحوقرولواهدهمحو هدزولهکروُ خسرو

 راز

 صعرب ناد مانا دبع هدنزوراداوه هل ه چم نغرامآرزردهدنرک دهحوتفمیاز لوا با ر دلج یغلر نوا ٠

 ns trana : raal رج سرت
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 نددارکا ء راد دن ارس دبیر قراضعرور دیر اکدیدسوئیسا هک نا هچرس هجال 1 اراضع»یویرولوا نی سه اع

 ندةلواناوروكتک ندابتواکرب نی زژلراحاص هن زور چ رازابخ ردهنادییراکدید یدنهةوحنوک و لم نوک

 هک ه دنر سهت تا اکو تاغل ةر د صم ةا همسر اف یاز نرتقم هب یعهم قور جر اتفک یک انوار دا هنس اتع بنا خت اضو

 شوق ه 5 هکرد ردناد هی هدشزورغال رغاژ ردهتسانعم موق عراژ هزاز هلمالرمسک رازی دایلهد رعردر)۶ فورعم|

 هدر 2 رعز دارو هظهندیرد هنادنانلورتبعت لکس هکر دیش خزآ خژردهدنزک د هح و تفم یار لوا ابرد لب ی

 روتند ( راو یسانعم ترده لر اف تاک كيز یدارارارف ېد شدا ند رقنر راع ادام لع التفهدنایاز ذزع

 دکر درک ا .اوکربس لع باک ۲ راردالارداندن ؟ینایفیکك شوقن یرلکح هدیا لاعادکردیرالتكابباثالوا نادنبشقت
 نفت اوآو مس جا رادانقر دشوخ نوللا ید امرو هشلارتحرب [ زدم  رعم جز رودلوا حارسا ندنا ع وقد

 ردهنسانعمدانو لب هدنتغلدنزابودنز هدننزوان زلال لوهجیا :اکیز ررولوا نکیتم دهب ولیکه کو دندآقاعوارب

 وکلا لوهح یاب ولیز وادز ردکمرو تروظ هلازغا 1 دکردهنسانعمقونآ هدنزورکید رکیز وون دج رەد رغ

 باری غصتةادا هحتاولبز هح ولدز راردبا رعت هحل ز هن رغصو یز هل رګ هک رت هکر رد اکو سالد ینرطسدننزو
 از ذیاط بار ازفآ سر زدهنساتعمزار فشکورسیاشفهدننزورون میم زوم زر ابد هصلیز دیک تر دواز لاخووک

 هد زو نازم ناس نان ز ردقارب قحهنال و۶ هرزوا نا هدرلکنح الشم تشخوزو طو هرادعو لاعوحو ميکو مک

 کویت اتش هاوضانو ردکع دندرانو کر واکه د هتساتعما ځیزاو رهن کو رنو عی رد هنسانعم تعامعتا

 هدوک نیز یدو هاه روه طظ نیز اا دنا نر سوپ ردهدنروهدوسع : هدوکنب م زردهاک

 سوفا تیاکشورذح-و فوخو اتفح وا لاو تصصعوهزوح و ناعب و ناما کرد ةنسانغمرآ منا متر دهنماذعم
 هدنهد هد جو تمد لداو هدنزو 1 هان و هانبو ام یراهنیزردهنب رل انعم هشننوایک انو لنو تناماوترسحو

 یا هدسزو زاودهال وھی اب راوتر راوز ردیدزهُ هو کرد هس اتع نات وم ونو نامرم زا ناس ر نده اتن

ه لانعمتن ز بایساو تف زور هدننزو کيد روز رد هنسانعمزناربو
 فرط تحاص هزار کت و نرد

 رار ر داچه یغلزکسهدح قوتقم تایر هکر دهدنعهر هسراف یاز لصتم هقلا ناس سلوار دشا هرزوآناس نوا

 هنطو ۲ هروکه غنم نکاردن ابن نانلار بع هقش ارو هکردریبنانارد ام یو هدنزوزملاف هل اهمسر اق یازوهدح ومیاب
 ردزلهرطق ندا شرت ندنراحوا یکیا هدقذنصا نوطوأ اب هکر لول هتساتعم شجاع لربد موصرفدکرد

 رولوآهنبش هباشوابو ضامن هدنب اعردیدایلتوآ عونرب هدننزوز افهلیسرافیاز زاژردهسانعم دو هرا مش هد اوزریو
 هرت ر قاطم نضعبلادنعو رزاوا رداو هفقوب هر انتجهتوا یر ردقاا هزار لغلوا شوخ نهم هد اغ ن €

 RE رد فوزغم نانلوارعتر ؟یکورزبد قیح اس هکر رار قبا ن دلو قن باشعاو 8 رعو دکردهنسانعمغود

 سمت قلطمهدلوربور رفاه نعمورار دنا قزتوط نر تیز مقر دم انب ندنعون ناشواب هد اوورپورارب د نند

 هد رعرادواهوديننآ هکر دشدشح عونرب یعدی دعا فی رطتلاتعما لک اب شت>راضهدو روت دراز هلع ین

 نایدهوهزرهو یداداح رش هایت کی دناغلوتراضعدورارب دیکر رک راضعنو اط هود هل اتو هدمکرتروُ .دصحاع

 هکر زدیعما ولو هک هلومختوواورتم ن نموزاژردیوکه ابو هناجهزره یاخزاژ ئاراز رولواهن کن دزو ل طاب زوزو

 هلالدلادردتوارب هش ةع : ملک زکه مال نوک هک لارروش د لوح هدنرعردهدننزام ىس هدم ك شو ةردغغاتىروق

 ہک جرس "جردن رابعندر اطما تار طق نالوا دمت دری ًاتاّوه تدوربراع ان دکو وکهکردولط اراویمانعمتردهدننزو

 تاظلغ ن دنر ات تدورب توف دش رشت هرب ر همز هقبط بو دنادوعص همام وخ هیضراٌمرفصار دن یطرنانل وارننعتهح
 هلفداصآهندورب تدشهدنلوزننحو روش درطدهسرولوا لزان هرطقهرطق هلک ۱ ترؤرض نكه لوزة ات تا و

 [| هل گردو تد راعو تطلغ تک فاص یاوهنذ دور تدش هنیرولواولطسرولوا دمضمهر ول نه تارطق
 ۽ روت دە رومخ:نادس ۰۳ ر ولو دشت و طر لوا هس رولا قصتللم هب راقاربد تات اور اصاودوعصهوحبناح

 a کرد بوروقزا ی اوط ردقنوا شد رارب د لک ەك کوولخ هم انعم اوز نو ءدونم توزوفوآ ہکرذ اوط

 واخ واز رارک هر هخانهنوا نوب هنږزواو بول اصهبوص هدودراردیادم را هنسذ یمهلوعمیلتواو حاغا ن رزوانولاح
 ۳ اە دات کن اهکردهدنجسر هیسر اق یار لش تم ەچ یا ناس کیا ردهنسانعم دما سوهصالخو صلاح هددنزو

 اردهدنرک ذ هروسکسیاز قا باب رار د هد هنساد ص هح هویرا ارو هلانورارب دین دهزاوآ ن زو هتسه اورو دلولوت

 :لادناس زا | رولکه ساتعم تدالصو تدشو قلستقو كلکنورد هنسانعم هخصوداب رفو هرعن هد نزوراکسش ر اخر

 هدنرودر دزردهدنرک د هح وتم یاژ لوا باب ا و ا ا ول ده یار لم مه لود

 ت ےلا

۱ 



۳۹ 

 هدانعموورد هنسانعمیم فک نزف لر رو لعاف فلین نت رد هنس اتم شوت اصقآ هو نیم ۱

 اورد هند انعمولققاوواتخاریوولکن هل تبسن فا ز رردهنسانعم تن زوز هدنازو بدستور ز رولوا ما لعفأ

 قالطا هناومنح ییشنرول وزو دت لطم هدننزو ل اهن لاسز رولوا هنسانعم عم یر دشقانو یر دش رو ی لتلعاف

 ندرک ی سر ندرک سر ردهنسانعمع وہطمو هد .[شوخوابز هدترو نازم: ناسا رر نوساژا ارط اعوهودونوساوا تازوئاوا

 هب دننک شلوا غرافندتسنو تسهبورواابو تشیع هدننزون» رد نیر ر : نیز رولواهباکن دةليت مودعمو ك اقوي

 دنا می وقت : کز دیک اوکر یس ع باک ی تورا 6 وا رذم نعمكیزلس ر ءےج چر ع ررودلواقالطا |

 راز دیا حر طاب مہ ,رهدن ] کر دس هت را معمو EE نيست رز كس م مراتب جررونلوا حارسا

 ییععااما رای دلواب هاد هنس ]۱ et د جد را ۇلام ی داف و رج کر د ییا انب ثلاث

 س ردهنسانعم عضو شوخو دلحو كداحو شوخ ¢ رددنسائعم یقمراقبح بوکح هر شط ۱ راو یسانعم لا |

 ربط هلکنا یراشقن رراکشقنداتساهکردر اکعلس الوا + ردهزاورب ورب رت یک هزهدنراک ك نر راداف قااوللشم

 هری« ومه شترردورت بور دلوط دا ریس رد یراک دابارببعتقوجمهدننزو كم مسراف ےہ دم تر راردبا

 اا ابر زار دیا لوامت بودیا باک هدشیشهدمب ژراراص هنس رب یر و بو دنا هست ەل ریو هر کصتدکدلنا

 ۱ راویمانعم لا هدننزورهمریز زون دە «4وکلویتموهزان هدنزولرب زهللاد دیر رربدکد دروا عا راک وار ۱

 ر رز ه ردهنسانعم دیسو ظعو وا رونلوا رمیعتهرس-اهدیکرت اردن دم اشک فور هکر دهنسانعمرحو رسک ۳

 رعت ی چ کوشا ناک < ردلخادهدرا هبو یراصردتابن نانلوارسعتهرهسال هکر دهنسانعمكلرپساو
 دارم ارز ردیفلاخکنوب یلوسغمو ردنروم یجمهدّفیص م ًناویلاز زنه سیل هداتش مات !ندندحردفورفدزوتلوا

 قحهب انها !]نکفاریزووشلب وس هدر E IER er ررر دعداش یخ د ہد ہکرترد لملعت |
 ARBRE دیخدنلحوکردبدآماقمرب هد قد وموزد نهو قمر دنمو شو دو ل امر د هست

 تسودارء اط هکروس د هب هتسک قفاتمورو» و دی سکه شذودو د يح یسکن اه دحوم یا دزیر زا

 تولو اتش وکی یر دروز ناکهلیسر اف می قاجرز ردیدآم نكربهدبتسومهل ارن رووکس ناکرربرتر هوا من جم دانطابو

 بویچدال را هسروم هنره هکرون.دهدهب هنسک عیطمو میالمو زد اب عل عتراری د هداکهکر دیا نالوا لهس یسکچ
 لر هداسفو هاو هتسهآ ننک ناز دچا REA درز درز هناا لاشتماوت تقف ةفاوم

 دراب ردربشک هدماش قشهد ز وای ر۶ هکردمحناعا هدکنا یاس هدننزونوکلتن هل اف نوفرز توت رووا باک دکلی ۳

 هدنرو نام تار لرز ردیدارهش رب ندهبکلم روپش هدننزو ناخربشدلذاق ناعریذ نادرز ردامعتسم هدناضناف رددسانو
 هدنزو و هاکتسا هل | لوهحیا ۵ هاكرز رولک هنسانعمرادرهوحو دالوو رد هنسانیم نطفتموميهفو يک واناد

 نتفک بارز ار اچ میز نر و لو لار دا بحاص هدنشاب لقع راش لرز رد هنسان چه هل مکس اف یمزک |
 هديب رع هک تسواو تا او یراعوویناشا الابورز ردکلیا کج هاو هتسهآدا مه كلی وسندننلا قأدود

 رازوریز روئلوا :لاجعتساههوت وماطخو هائور ولو اک نذن رنوواتسوا تا اراق وح هزاتو روب دقو فوت
 سا او نوک هرز ردهنسانعم نش ذآ نوک هدننزو اسهدید ا هرز رد هیاک ندزاوآ ةت اون ر دز ورادوزگ :

 هب قز یاقستسا عدنوطہم رار دیا بارت 7 هل دکر رنمسو نوک هل اس ودزؤع“ ردي راکدید نع نلتویکردهنسانعم

 طب : وا بلوغ نزغاو بوق کلو ج قارپط قارارروشپ هلت اكا صلاخ هدرارایدوب الاحرددیفم هب هنسکالثنم

 i وډه ید هد ننزوزخ رز ارد نند یک وامنو کی دنهٌهونضیورٌرز رولوا زانو فنطلهذمن ا دردانش
 س :وتسخاهدسکر ]۲ رب دەرۈياح نان اوآ زعتر ص زص ەد رعژر و د طة سەب ہر کردن رابع ندا اوهق وع وصل ازاق

 ربصحو رواک هنسانعمتغار دو تحارو طاتورطاخ تیعجوردهمشودعوفبهدننزوغیم غیر خیر رونلواربعتیکحود

 لافسش لاغر ردە رابعم فا ارخاو لمم هنفزط لطابندقحوناکو بیر )پس ن ناز فو ردةتنانعم ان روو

۱ 

 در هدنزو نوکرتهلنوواف نوع نونعدر ر رب دهنوتلا شوشغمو تلفهدس زعو رولکه نسانعمیبدا بو خاتسکو

 ۱ رلسر اف محو یدید همان عمو ردہ ف هزه دلا یاتعمرا تمد یداواددرتم د ی داوات درعشاب یف رع

 : هم رسو تسمو جوا ییعد رد هنسانعم انو نار اوز ه زدهنسانعم هفمطاو حالو لزه 1 ردمدآمزواعورب

 ۱ لسعو یر یکی رکی راقسر غل لوااد اردباک تالواندنغس كن زوققلما نیل نوشب نوراقتخ ۱

 ۱ ردهنسانعمواترواووازکوهدیشود ؟ززیدمهللماقمرون دهرات نالواهش ایزاوآهدزاسور واکه د هنسانعمیناشاوتلآ

 ِ ۳ رارردشپاهشا لک دفورعم RH کود هات هو هدنرو فرق فز ردهنسانعم هاب لوس هدزو

 ی



۳۸ 

5 

 یسد مرع لار یبعت هنعوقو هد دن او اررمکه نسفدربهنلا هدماشیشم دکور هداتس انعم هخک رن رب دنا هنسسکر شرب

 ناعمالا دمی هبنسهب ارب کم تاک رج نو نم کشر نکرزکنادرکر نو ن ارج هدنراز بو هج وک وراز یا تحرازهیدلنا

 لاو EU DUK ار اسهتسا ن دن د وزو وس هشم دو ندرت ادو ندندرومو دلوم

 بزوک هدم اور ی دکر د هعف ددنچزاک دا ۍېب ب ولوااز نسا نز ههتهقرو نم صحم هدک دلا لټت نکی داک شما تخم

 | لکدهوطخ لعن هدرطارا یشابندمکد دع ادا ا ردراو هنشدرپ هرجا هناح مان نمهز هدنره:یردک مرزوط

 فافکساوییمحولد لوا رتفرک هفاک واک دو امر ہک ۹1 لدهداس یهر رددوا ل هل کی دا ةدقرص

 تدوع دنفرطیبالو ره مرز بهددنمان یدنکب دالس دک وان اوخ وب هنسک لو راک اتفویدلنا

 شازودندنوتلا نملاخ مديرو نا مطب زولوا اعق اویدزاو r دور و و ارم صضش تواکه نه :وکرنو
 قاوقهدننزو ودع و هزر دندانه نخ ةد عش یدلوا ران ذس كالام ن کیا دارقف در دلاوهافب رح یدقیج نواهرپ
 نوکسهز زدهدیرک د هروسکم یاریات اات نداتفاو لود هدنروندنسر ندیهر روس دهنکرس

 ردهنس انعمسوخوبوخ ا :۳ردهنسانعم تاغاکمو ص وعر واچ نيج ردن لک _ اراویمانعمزکس ەل اھ ۱

 هزونب د ضاحویلطهدس زعرونلوارممءتیرول کرد تحز قمروغوط زدردر دردنصم مسا هنساتعم قدروغوط 1

 هننشو زکیاب 1 روتلواربعت شولو د کرونا د هده هو دنزرفو رولواتب ردولسف رشودهنمر هب [هکرد هفطن
 یراک تك نهتسنره ۸ رکج نیس "بم تامدآررادال کوش دهّشیاو لواورد هبتبانعنم ناطنقو تن ریش ۷ روس د

 راهز ردهنسانعمیامزنانلوارک د هدهحوتعم ںاھر باز یکم هم اما هزو همام هزو ضوح هزو نام رک هز ی دنر ورکو

 ردکعد نیس مدام ہت اهر و هطرارمم کج هراهرر وتلواربعت یر دوا هکر دهظىلغ تروعلخهدنرورازا

 هدننزودنیاد دنه ۳ یزب رر کر فورمشچ همة يجو یزاورب تر و صر یسهزاربش پاک ی یلخبهزازمش ندزرتهر

 عینمو هجو ردردصم لصاحا ندنسانعم قمرص وضو یسیدنمصوص شهز ششهز ردیراقاغا درک ع ورب كناتز
 رددهنسادذعم قلوصو سن مڊ ەد نرو تشه .تشهزرولوا نزف و نیست هلکه الج هربه یتدشو ردهنسانعد

 ردە د نالب رواد رب قارتوا کت هنسکرب هک یبهجتقارتوا یوکهز ردهنسنانعم كهز نانلواوک مد هو فم لهر

 اوور درکیز ودیا فب رک رار رک هغنمرب یکدزو بوابندح اعاون دزون یک دغو رعمهدنزورکلد رکهز

 هننس وقف كاخلادو تن كي هدننزو تمعن تمهر تمهز زار دیاربعت تشک افزع نادتشکتآ هئ رکهز را کنهدرید

 کر د هنس اتعملایعو له و دنزرفونزدارزهررجهس اتهم اس سو هده او تضابرهدنزو " هو زو د

 نوکس هرهرردهدنرک د هموم یاران تاب رد هتساتعمندر - ازو قهروعوط ندیهز ندیهز زوناواریبعت یودلود

 ناو وح لوح اوهرهز اوهرهر زد یتا ردهدمشلاب .یایس ردکو کف ورعم ندءهرخمهسخ لار خفراح

 ناس یتخزکبنوا یی کیو منس E کوک مهزررلوا اک ندانش یس ون نال انتو جو

 ردهدنزک نهج وتد ئی از لوا بأب ردالچسد د اکو تخلرب شل ہ دیا یک اهکر دم دنع ر همچ ̂ یاز لصتم هب فات یاب

 روشم طلا لبیک مار نجر ډاټ د نت زردتماس ابو قلزایرب دم ابا تا واو ی ی یر

 وزیکد رك صندق دام کیش د هنس وصول نوح زننغل ۲ | یاب هدر وراز دنا RI . رێىدنلوا فو غوا

  TATدنا ۲۳۰۰/۵۷/9۹5

 همسرم

 یزاهزاوتم طو طخ هدنرزواردش اطرب هد بغ دنا نو لمتارسآی تب روت دند زلارکع ەد رعرد هرج نالا |

 الوت مض هلعر مع ر ردزوپتشم هلا ركى ليز ولیز زرد قوز یہا زسا یاد رونو زار ګوت رلارخ هد رعرولوا

 کیا قر ظونلودقکو ءواوط بویق یسهوقمتاورسوهونسزدفرظرب شازود ندج اعم دنزکب هضم هدزو هلک

 اکارونلوا خسن ندی اون د توارب صح یورپ ورلرپ د هره اماک,هدزارابذ زب رولواندحاغا هنوکوبیسیرب رولوا عون
 ردهدنزک د هرو کم یاز فا بان زد هنس انعم تسکوتو دنلبهدنل درایو دنر هدنزو نیز نیرراریدهح هل پس
 هسابیوحالنم زواک نخ دما لحقو ردردصم مساند نتسیز ردهنښ انعم تاحو قساش بوكارد هل ابمیر

 هاا دیدشتو و رواک هنن رلاتعم تب ردو نقیو تناحو فزظو ردهتسانعه هزادنآو د جورارد یز سد هدرب كج هبد

 A نادنراپملدزتوردهنس انعمتایضفو هلون اجرو قوزفا دابررد هنسانعم سا اور اعش هدس رع

 روش, ددایز ین د هروز داها شو رولو! د نشر وکر ار نشاشا قوحرداعد هکر دهنشانغتمدشانهدنز هشیمهودنک
 هر ضف دانسادلا دیر 2 ةحوز هنوننرضح ف ربط اساج مع اشا زفاک ماندا زدند اعننامزهکر دون همیست ًاشنم

 ناتوانی رکتمذایز هنوعلم لواو رلد داد قالطادایز هن دهاشنالب رههدعبیدلداتراسح

 | نابزهیلت اباکتزار روما چ راځ ند دس هدهعو ندندح رز هلو ای داچا هه ترور دا دهتسا AE میم

od 

۳6 ۹ 



۳ ۷ 

 غود عوز رولکه نسانعمدنهروزوولتوقو ولج وکورو دهد هنسک لاعفنالا عیرسوردهنسانعمیوخ دیو ]دیو
 هماعو سیان یافوزهدس رعهنسدا رولوا تطرو سداب ردیع-اورادرب یاودهباخ اور ردهنسانعمیمرباورهت هدننزو 1

 دواکن دنرلغاطشدق یلضذا زولوا هسیشهنغارپم یکم اس یارب رار د قاغوح دو دراضعد هو زارا دانو ظن هد یک
 حک ۶ هدنسارا یعلیواوهدّنملا عرب وق هد كنود یو ابزو رى او واجد ەللاتوخرر تفت یربهمیافوز

 ردبعادلقح رانو نالوا ن آد ادوسهدنمرادالددا رحنکلر واری عت قاداقح ہد یکرت کرد سو نالۆاد ةخنمو

 ۵ کریو لتسودوه هدزارمش هست بنر دیمضت تامنرباودهدنزوامنور بافق فور د د رقم هر اقستسار درا هد هلا

 ننک هجولد یحاصتادر هم رار د د یہفرک ناس هلغلواهیبش هنغارړب سفرک یاری بو قواهردنابیو ددروح

 تحرک دنلک هدراهقو ذنصو ونق 5 کرد هنسانعب نفروز نیلف نلفوزو س رفوز ن رفوز ردناناس ودرولواقوحهدن وارو د

 با هم یاز هدرلوز .دزلوز یدیا رولو اهدنمدخ اینا راسمولا ردندآس وشارب هدننزویالود الوز نالوز ردهکود

 نرفوز ناور رلرب دهربتک بودی طاعراضعب ردفور عمل “اوور دار شکه دہن رع زد خرو درو سس
 هد هیدن ما وارو ددد شوفو قوز ردهنسانعم تمسقو هصحو بصنهدنزو نوح نور ردهتسانعم |

 واتوتوولاعو وشن هدنزو دنشوه هل اهو لوهحم واو دنمهور ردهانعمو ید هدنتغلدنزاودنزو رون دهنکر |[
 هدن حوا کر دهدن-ر همیار لصتم هاه ناس یک دی نوا ردتخل هد با اهرتفوراب د تعور نموهراصثاولتوار طو

 مساند ندیهز ۱ راو یسانعمتردهدننزوهب هز ردهدنرک د هحوتفمیازلوا ناب ردلجسم یی اکو تغل کن ا قرف

 کر دهنسانعمدنزرفو هک مرولواترذو لسن شودهنجر هن هکر دهعط) ۲ هنسانعمیموطو قمروغ وطردردصم

EEEهدهرب ییردرصو دد ةدح بول انهوص ورد هنسانعمقمزصوصو قمة حو قماننقوص ۽  
 قنزصو یمرصوصر دکي عندنا هبهزهدننزو بارش ِ ناهز ردهنسانعملساتتا :او بضق هل اهیافخاوروُ د

 هدهب وص كن رد لواو ردزب یییدقیج نولاتفوصندشاطابو ندرت هکر دهنسانهم مینو هخشجو رده رلاثعم

 ازاغ زاهر هلوا یراحهشدمه بودر وطاعطق ی ونمو د هر همس لوا ةصاخو شر هد کزو رر

 نالعوا هد کر تو متر ەد اع رع ردن اکم ید دلوآ هضو هفطن هدنزو نادره نادهر زد هتسانعم دان رفوهرعن هدننزو 1

 هنک اردو مهفروصتو هنلهج هد شح ابو هنف وز هدفاصموانج نداهننادهز رار د نند هز دمو یاب

 ندهتسانهموعآهدنزورهفر هرروم دف هنسک ه رخ وایت دیو مشج خوشه دید هز رووا کن دکل با فارتعاورازق

 کرو د هب وض لوا هدشزونادرز نارهز ژواک هنن رلانعم هکد واوتضغو محو مغو هص غورو د تەك رغ
 کروند هدر , وص نالوا یسهیامرن وهلو عفد ایج آل وادکر اردالصیادن 1 |هدقداوا قل بح ا هد هز هوش ضعد

 رهزدابهلاهدحوم یاب دا رهز ردندآ تیطرپ هدنزویواعنص یواوهز یواوهز رارالاحربن نودنادقعنم یدسدلک نا

 ندقنخ ردهنسانعم ىع وب نو دیدشت یا مولعمهج رتلهلتسانمو :رذکعدعب رول رهز کرد هنسانعم
 ارد رات ایل کت الظح نالواهدزاعو هکر دتلع رب لواو یدنلواقالط اه دوه هم تلع هلتتسانم هدع ردذوخ ام

 مرو یسکاو رد عون ترد تاع ویو رولواربسع یوعتواو رووا قبض سفناهدنروض یتیدلواو رولواثداسهدن ۲
 رولوا هدالضح نالوا هدنحراحلزاعول یتسخکیاراربد یخ انس هاتو رولوا هد -الضع نالوا هدنلنادلزاغون

 هنسانعمیاک قانخرلرید یهاکهقانوب رولواهدنلخادو هدنحراخ كتالضع یسعجوا رریدینانساراب خانو ||
 دیدشرپاعقاو راب دای !قالطا هننلعقانخ یبتنا رر د ىھاک اراب هاو هرولوا هدنرب كن رلارخا دغو سفن یس درد ||

 1 نضع دنخرهز زدب لکه بد یاکق ات کام عمار هی ر دعوت جاهربورولوا ثداعهدنز اتو كنانننا ردشلع

 همدآر ب زکلا نور ددر ذو ندقل آ [تدمدارب ی یس ةکروا ماع نبع ر یاکد دوخ ر هر رده دنخ نالوا هل توح لاعقناو

 رربد رهزدافراد رعرولوایس واکو یرام ردمولعم دکرد رهزدابورادرهر رولوا هک یدندکیا عارفاو هد

 اکرعر روئلوا رعت كليا یقاح هشنحو قمقص نوعل هر افصو قموساق ندادزغآ هک کا شيعا ندرکر هر

 ناسنا هدنزوهره هرهز رولوا عغدنمرهزررض هلک کر دهرهملواهرهمرهز هزهمرهز ردرنآتلا یفدو لتا مسردهاکرب

 یدوار وای اكن دتا ارو نعاحو رازب د دوا هدږک نت رولواوصهدننحا هکردراز هارب قصالمهَّس رکحناوبحو 9

 تر هرزدهتسانعن نحو هفوکتهدیب رعورولز لاله بواب رز از لوا هدقدقروق هج هدابز نانسناار ید هنسسک

 ارونلوا ریعت سود لود کرده تدردو لسن دا; . دازهز رده کن دنرا هرطةرومغد خیمٌءرهز بش یشسوز یعد ۱

 لهرهدس رعد هم ال اینک زاری دالە رعرونلاح ندندسناو خس شەزۈغوط یک هکردزوغآ هلااهنوکس كه كهز

 ییحاص الدا ریال هب ب قشر دند |هناشزن هدنرهش یرهدننزو نها ن مهر نمهز ردهنسب انعم قم وتراکز ور ددش



۳1 

 قنور قزورراورک هنغانالرامرح کرد نینهآ ادنهدتروهیاخمه هناروز هد ور ددآد فو هاارززهدل وخریورو د

 وز یخ دوره دننزوردنلق لکن وزرد هڼانعم لوا یخ دول هدنزوا نخ كنور زد هنسانعم هل ار قحورو طولورونت

 ت س س

 73 یازلّواباب ردلجسمیباکو خل شدی ey هج یاز لصتمهواوناب یختلانوا

 یکدوان انردویدانا قاهاشدادلبز شدردرنهح ونمن تسامهطن اردن ادا شو :نظالسرشاعهدزوو ور درردءدن ردهدنزکد د

 هداغشلازادوهدنادن ر اخرا الد ( راوقمانعمش *:«دنتزورا نه اوز روم و٣ درګ هد” ر ۶ رددشانعم

 یادص ءردهندانعم هدنزو یرید۳رددآ ندا یردار كناتساد مستر روم د هنر ار که رخ زالوا هتسخو سوم

 زدنزدارب كن اتساد سر« هدژنزو هرازه . هراوز ردهنسانعم زوگ نزیراف هحوقو ولشا 0 ردهنسانعم نود

 راداوهلا هجم نع راعاوز یدلوا فاضمهشجما هلک ان هراوز رول نهر دند نعرا و ناشاکردیدآهصق تندر ءو

 هدننزوهلا و هلاور ر رووا كع د یو صخر لغام وس مەي هلا عمەدىزب غنم هدالض لاذ. ومر درس |غسر هدننزو

 نلیسک هدونهدرش نوناقفوا نا لا نوجا یش آارغرفروشد هدهنغلاوب ههو رکن اکو رو دلار عت یم ول هک لاو رب
 یشاكعا هدنکر ترو د هقدزرفهدس رعرکردذآ ماعطرنصوصحم اوز هدلوقرپوزوناوا قالطا هد هعطقرخ

 ردعفانهنلع قویالط هلادرکو کر دیستنز ؟یادخبکردهنادنانلواربغتهجولدهدننزو ناور ناوز ردماعطیرلکد بد
 رب ز هدزورظذ روز روز رو دیشب رعرزنلوادا مههوبح هدنرادنالطص !تعنضلهاهدننزوغوراتسرزفاع قوواوز یزواوز

 ید ظش ردزنکر نفور ورغم هکر یسادادغد لج د هلفلاو ار حغوواو نوت وک ارور اروز رداد نداب اواو ردهنسانعمقوفو

 مت

 هدنلکش یناهدکروت د هش دودکش ان ع وربو روثلوا ریبعت قیا هکردهنسانعم هریغضهنیفسیک تكدیوکهدننزو
 نجسیروز ردارا ماعدیشروخ نرزفرور نررفرور ر رر دئ مواککءدنراتب رریکهس شب سفت اطرد نامدا اربا ںوکند

 رزمکه نی راشاب نوکدد هدنلکش یداف کر ES قردز روش .دلالههدمرعردهاکندنآ تل هضکرب
 ۱ درد كردنکا هدسک رتوقاملا روا رکی دف هاتون هکر دهن او کلا هدنزو نزربترلعم مترو مند

 شلح "شور رونلوا قالطاههروشنمالک تار ةف از ادعور ننزلککهخراوکو ذکر د هتناتعمه رقفهدنزوءهروح هروز

 هنشاارازلطو نیو و دەب اقول هدرو هرادوح هنالور ردتغلهدالاواو مضروب دوس : زداد یرتشمهدنزو

 هدننزولبب £ لا چم یار زتو رر وش :دمتندلوطراموم نون نىك س جز ردهنسانمجحاصقحرومورولدروا

 یازات باب رول دهدهنسهلوط قسرغدنانلواربمعت قو جو ینهلوطرابمومهدنزو جم وح "عوز ردهنسانعم

 هلوحو نون نوکسواورسک جور دو دهد هنغلاوپ ههورک ن اکو یاعط نسو لحم هد ترو هايس اوز رد هدنرک دهرو کم

 لوامت نوراقرح هد دجاج تقوراردورق رو بور داوطلب س هو کدو هع هک قغسرغدنومق هکردهنسننالوارمبعتق و هک

 هکر ها لحن ردهة دوز ز وز ردهدنرک د هموجهم یازثلات باب ردتعاهد منا یادت وورار دنا

 دکر ردذدا ضو هدننرونابز .ناوز زددآ یدالونزور هدناراو رو ددع ساق للا ةد رغردکعدلوا كاجوز راد

 دنزابو دنر هبا هدح وم یاب اوز یدنلوارک ذکر دیفدا مو هدننزونابز هناور هنوز ر دل ندایواورد هنسانعم نالو لد
 نخ نعد نالوا تشن شاساعضاو هل | همه ع :غانوز ندفنسانعم قد رطلا عاطعو دود حو یار هد

 ۱ راد ندهد رطر دهنسانعمح روق ضرق هدننلدنز او دنز بسر افیاب هوز هوز ردیدا صح ہ~نالوأ یرددلرانوآمو

 | ثنح هدغاسررونالوق لغانالیکا اب رثک ازولوا لاتح فال د رده هرح هنصف عولر هدننزویم او هالو هاو نوت ندوز

 ۰ نانلوار تلکس دښو ځ وش وش حوز ور ردسواکننامانوردخر وذوخ ام ندنویراکدید یغیسالاحیذباندنح اآ

 یسهه 2[ ط نانسر اف هدننزواز دوز هلو دهم نیشانشادوررازب دوو هدر رعردنارو ی طهدن اکو دهب هنادهدرن

 هتل وسروم دهزوسنلد وسغهادیلاب هدنز زا ااو رازن ده هقدصو رذننالوادراو هب .رلەدکشت 1

 "ثعاطا لاک دارم دارم هک نارواط باج زخدور رخ دوز روس د لاگراود مدهزوسلوا هذ رع زونلوارسعت فاوجرضاح

 ۱ :ناماسوزاس دقندور دقندور رددنسانعم ج :اصؤاتر وطرق باتو نیز کریس دو رس دور زا دریک تن هاب ر زوادامتداو

 [ا كحر < دسک هدر هدو د: ضو هدزا ونق گود هام نیدرزهدنرونید رود نهروز رو دەب ۶ یداصتورت و

 للاخ ۷ یح اضدنم زدهنسانعم ولو توول>وکدزمروز ار دنا ات هکود ردهقاح رومد

 واو نزوز ردشخلوا عن اوچ مونو هالاد رعد :هدنریکناهح تنه رد تعلو زتکعد رورعو رکو ت وتودورور

 ندنازوا هکر دهشسانعم مردهدننزون هوم هیازریکور دم هاشداپروز دیدآتبالوهدنازبهدنزو نرو س هلل وهج

 ردوضع ناثلوا ربسعترید هکر دهنسانعم واز هدنتخادنزابودنز روز یروررو .دمهردهدنس رع ردشزو هرکس ق قر

 مس وعو نیخراطهدننزو نش وها لا لوهګواو شور 7 PEC CTR OF هرژر رو ددنکرهدٌم رع
 < ی



co ۶ 

 | یاب عبط كنسهزاترهدیاذخا ییشمراراصهدعب هجنراراص یک ناوفعز هک ات راه یلیارارکت یعو هعفددنج |
 بوکودنا روداشو ردق یبریدبدح ارب هکر دوا ئچ لضفاوز دروم نو تاضبتردسب اوراج نس هنھکو

 روت. د هنتاود یکی مالا هدو م یاب راکشز ردرتشک ظعاءز رولوا نارذعز كد هنوک نوا زارديا نفدهدرب لان |
 جاتار ردیمسا مص نالوا لضاحا ندنجاغا ماجور د هنس انعش بوسن مهراکشز یراکنز ر درسا نادوستیالو
 اجو سرع هلسراف فاکم ض لکن ررون دهد هن زالو فدورو ن دهب یتارکحن نادکنر یدنلوا لیصفت هدشنبهدام
 نارو ناولپرب ورد هنس انعم لکنز هلکښنز رون دهد هن الو هردو ین ارکینو رولرنصآهشوسزاوط رد هنساتعم
 لاعباتف 7 زور هکر زدیدآماقس رب هدنیقسومویدلوا لالههدندبنارنا لهورفهدنکتح خر هدزاوددکر دیجما

 هلیسر اف فاک ضو نون نوکس هکنز ردهشنانعم هلکنز دلوکنر زدهیاک ن داند ناتسدا هج وک نرردزورفا

 ضعبلادنعور د کوک یوزربکر ون دنابرقعهذس رعردورا درب اود ورادیکنز رذ ناروا ش یز ردیدآزرابمرب
 نوتلا هديك تو هر دودلا ةشدشجو ل اعطا ةششح هد زرع كر د نوتر دنفولوقسا دلو قر پور دن دن عون ن اغ نوع
 ارزو دهب هنسک نالواهززواقامداشو یرطامناد جانم کنز رارید مسنلا فکرلپ رضم ردتاتیراکدید قوا
 هڼیرد هغ زرا هناد یکایک یشابهم هدننزونادل هلاةاذنمیات ناتعزرارولوا ك مېن مهب افضو شدع هشة ھر اکر
 واز ورردهتسانعم شارآوتنزو زبد دننزود نس دنر رار اص ندننل ۲ یزاغو كننکو كنو ض عد روش رد
 قاو لوهح وار هب وز رار د ید هزغګروق ناشاوارسعت لول دورلرد هضراهدس رع ووسد هت درود حاغاهدننزو
 قمولواكن وکهدننزوندس وہ ند وز ردنادا زرهی کر غا زد هنسانعم كس هلانورب ره ییسمولوا كب وکرل بنات
 هد رو فاع نشهد زع کر داد هس حاز هد چ و نون نو کس جز رد هدنرک د هرو نکس یاز فان باب ردهنسانغم

 ناجهدعدق سرفهدنتزو دنر دنر ۍدنلوارک د هکرد هلسانعمر زهد نزوریکلدر کز راردیارععت ناد فرح بش
 نادنز هلا, هبیسن ةضبصاق ءاهر د دوخ أم ندنو قالطا هدنزهنالوا ةاحنید رد اوبخ ځور هکردهنسانعم
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 هدنيعستضرع هدنقرط لاش دکرولواهباک خد ندتالظو رددب زپش ردنکسنادنر ردهناک ن در ناشوماخ ||
 هدنااه فضا مرد ةنسانعم لو ورق عردهثسانعم تابح یدو یربذا او یس انعم شیما نو کس هدنز ردغقاو |

 | ردذوخ انن دن ون قالطا لن دنزهلتفلوس رد هتشا تعم تی همو لجو لوس ء ردفورعم هب ادور هدنزردر بکر 1 ِ
 | لس هدنز رارم دید مزرهدنزاک اویدلو لالهءهدن د تسر ی دیا لاز سرس بار مشر زو هکر د ماننا ود نازار 9

 یراترضح هیلاراشم مش هجرت ردیرابقالنراترضحیادسلا هرس سد یا د جنا حشور ع
 اس را صلخق هلا یماحید یرایدنک نح ر ذی راش كن راترضح یاسلاهرس سدقیاج نب دلار وتمودخماتالوم

 نیز تسدمالسالا حنش ماج عرج رات هکشرو ماج مداوم رار دیا راعشا هدهعطقومشا یکی دادا دازا هدنهحو

 هدنزو رایسد رابنز رود تژرهدس رعردهنسانعم كمروکه دنيزو تشهم تشنر یدلبالاله دبا تشمرب یا ۱

 عدرو ردهتسانعم هتنلا نوعا دیک ان ۳ ردفنسانعمنامنودهع ۲ ارد هتمناتخم تل مون اها ولو یناتعم وا ۱

 تو تناکش < ردهشسانعم تشخو فوخو وفروق ة ردهنسانعم تنایدو تئاما ء رولوا نواری ذ تو |

 لیتو كم ٩ ردهتنازعمت سوفا: ترو خیز یدملانامییقاضو لات تیر ۱ ده
 کرد لسکد هغو نکشناعب لا هلو دعمواو راوخراهنر ردیتاسناةزامةوق هکر دهتسانعمشوه 1 * ردهسانعم ۱
 ردهاوت اماو ل رخ دهدنزویرابسد یراهنر دهنسانغمیع رنو تلهمو ناما زادرا نزا رد هنسک ن دیا قاف ضقت ۱

 نایربناینر ردهنسانعم تصعو ءزوح هدنویر بنز هکراپ دیدراضعزفرارد یراهنز هتمذلهاهلغلوا نامالاتو|
 تلا باب راراخاص هن زود ر رازابخ ردهنادنانازا رببعت کو لم نوکو یدنه عوض دکر د هتسانعمهاوخ انهدنزو |
 با فالوراضمدو رادوحراضعد نو رته دنا ارا هن راو یادغی راز د یتدرسودردتابنزب نزودهدبرک دهموجهیاز|

 | رافکز ات ر ردتغل ەد هل سراف ےخرارپ د بیصع دبن رعزوت د هنسهلوطر ابمومهدنزوحارد جار رای دلداربسقت

 ۱ ندنوب جتسل روند هم ی زاق دلغنهس رال یعهش اط تس هرم سذ اوتسب زړ تب اصوصخو هتسرو بداام :وعهدنرو
 کرو دا هظخ نخمو سوقملواور بارش هلا ح وم: یرعانبرات د زدم ارب یسکیآ ةروکهفصتم نکلردهقشد |  EES BLK 1ف ۳ .

 )امض لغز ردهنسانعم نامریوتروظدلا زغآ ها مضو .نونوکس رنز ردیا لکشتنکروفوفهدان هرگاه ۱
 خص یلطمو روس د نفدهدس رعزد هنسانعم جتزو لاک اجو نون نوکس چ زرد هنسانعهرینز ی دو لا هجج+نرغو ۱ ۲

 زد هنسانعمورحشز نادلوارک دهدهخ وتقف مور خرز راد ننتج عنا لماس هریعژ هب یفارح عجصردرصو جافا کرد هنسانعم
| 
۷ 
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 B2 دلیللارا ار صهدمبرعدکر دنکحو سو تسغا هذ زو هرضخ هرگز زدن ابن رپ ضعبلادنعورد معما خص یراک۔ 5
 ہہ زو هد هر ر ز ردهنسانعمهشخ افو سور ەدنزو درز لنسراف حج كز لنز رادع ریست ها یاسوج

 ر وا یسیدنرودكيوک هلی دنر ص قسزخبروناواربعت یلعراخازر دقر عغمض نمک دهنسانعضرشزو م وید

 یلیر زازبوملغا هرزوآ تیم هکر د هنسانعم هب دنژ هج ولو هب رکو ردالط ارز یریو قحرهخز کر ا !تلغوب

 ركز ردهنسانعمهبقو یسور هلسراث مح هحنز يۇرا هایمان از بن بوایکحژ لسا تور دک ۱

 نابص یسر۲ر وناواربعتقوط هکر دروم دی :راکد رک هنککا نابص ؟ ردفورعم راو یمانعمج وا هد زوره ددبت
 شاندمب رعو ردتغل هد اش دمی ۰ هدانعمو رونلوارمبعت وکروسهکر دەت كب «دیاراومه هرکصن دکدروسلا
 یعد ناز زدهناکندهناولدیرمجرروناوا ممعت كت کر ون د هنوصنالواادن هلغمرواهب یطسوو هنابس نعپ

 که لع نالوا ل تشم یک کا ناد غز نکرون د د نقد ەد زرعدک وند هم یا نو حز غر ناکنناود

 لىخ ندزنۈھر خر روس .دهروس فرح مو نادهوهزرهاصوصخوزوسامو عور دع الم نو وااو د هنج

 هاک ندکش | فاذکو فالو ایا تالک یعیال ام تلیوس هصقو مراکحو هناسفآ ندر څر ندز خر ردهیاکندشاراراسمرشو

 هدلوخریو یدنا هدنساعدایدلوا لزان اکبر دیوار در اکر a RPT TY ازاویسانعمیلاهدنزژ د دنزرولوا

 کیا ندمالسلهیلع مهار | فج دنزارو دنز هد ازت دم اهر شعاع نالزا لزنمالسلادیلع هاب ترضح

 | یدلیا لاله لا تثمر ف مسرروت, دی دهدنرردمارو ناولې زب ۲ ردهدنازنم هزوسر دما مسق کی |یعكسن

 يکدا هکرونید هند هتک یخرتحودارخ 0 ردهنسانعم یرومدقامهح 3 ندهنسانعم مختویریاوٌلوس ۳

 هک داب وش رازردنودبورب وج باروز یکو غرو اغا نالوا هدا | بویقهنب دزوآ كس رب یرب ردتزابع ندحاعا

 ح لاو هدننلآودنز ناو اهدنتسواراب زعوروُ ددنزانهنکهددمل ۲ اودنز هج اعا نالواهدتسژارولواره اظ شد !ندرلارا

 سرفورون, د کن الواهدرپ یتیدشواک كن هیکب طب لانه . رعوج اعآ نیس یه غب درومتحرد 7 رار دهدیر

 هصصکت ءاهردذوخ اب ندنو قالط هدنزهنالوا تانح یذو یریذ دن اونخ خور کرد مشنانغم ناینهدمدیق

 ارنا خکروادنز هیاواو خف روت د یداتسودنزردم اک ك موق رم تشدرزهدنننوامزا تفرا اتسا دنر اتسادیز هلی اما هين ۱

 نابلوا یدومهدننزوراکتس رابدنز رابدیر ردنرابعندّبس نانا ترت نا ةع هدنلامعتسادکردهتسانعملالح هدنزو

 تارق ناک دز یمیرد هنسانعمناوخ دنزهدنزو فا دب فار دنر زدزانآو جادو نیکو دهرولاح

 دىرەدەس راشود ی ردو لسکو اولادو ردع چچ نوش وک هی زد نوح هزان اوردیعیاول تشدززدا رم ہکی عب دیا ا

 هنسهلوقم هساع وو راتساورب یشغلوا € ؟عوقبضەلا كلبا نشخو ظ لعل ر سر اقیابرم تکی صدرا یعیدز لاردا

 نو زی یمو نشخ ہد دماسنج رپ صوص سعی لادنعورو دهدهناون !نالوان درلن ولو ۱

 رول اشهرهشهدنزو نکداد سه هال هک «یازودلم مار نررادنز ید ورک کرده انعم فان و دوسواو

 ناودنزو فاودنزو یالدرردهنسانعم اعدو تواتنو مالس هدنزو شخخر شدنز ردیدآ عضوم ریهدنراک

 هدنخ هدنزرد هنسانعماتسادنز تسو در لا یک درجا نزو ندهصکو کارت :نکدادودنزردهنسانعمیامدنز ۱

 شدنرروس دهم هنسک ندیا لمع هیج ومدن :ز باک ماکح آهدنب روكیدرب ر كدر تیدرردهنسانعمهنز و امامی

 ساوندنون اموندنالغوال لوعتمو دهد مو ندابند ر دیس لعف تر ی ذلوا كی دنس وع قددنز سیر درعمندنود
 راویمانعز و99 7 كر رونلوادارب :هدنفقوم لو راکمورولوا هد اكن د هنسک ندا تیاعر یم ارم عامو

 یرلّس الو دراکتزروخ دەدە~ را الوو نادوس هفناط ؟رولوا ەدرڵەنسىذو الشم او هدرومدهکر دهنسانعمشان ۱

 اس ۽ .ردهنسانعم باتفاو هامعاعش ۴ زدہ . وعن خزر د هنسان عن وز کر ابرونلواربعت ىە الور رق هکر دم

 هکر E رسو زیتودمت و ردهنسانعمیع ارکح لوس ی راک ذ لادن هلی درر دلة ضعیورطاشو
 موعط

 زوک۷ ردي راج هبارش قیقح قالطا هن ر وضهروکه ناب قاقو نسح کک ر واکه د هنساتغم بارش ڈو آ 5 ورا هنص

 ۱ RENE رولوا هلت هج یکیادکز ىدا لا یورزد هنسانعم ن دز ل تسد هرو .دصمرهدببرع هک تای

 ناکیا ریشدرارد رهشرپ هرن : نی رخ هلباسوزف هدنرو ناسا هلیسراتقاک ناکشر ردندنلاعفاز اکی ربو ر را ر ط

هدزب رب هددتسوم هدنزوهاسفا .هناکنر ردفورعملاناشز نالوا یر غمر د دشا
 دورهناکنز ردیدآ اچ رب ورد

 ۵9م دارا چپ تا ناک نە ڪر دا یاب هلال اتا ناب تب هریک

 كن هنر یس هداریروهد ردو یعنصتءصرو .ددندملا نارفعزهدس رعرد هنسنیرلکدیدیس ابرومدهدشزوز

 رهدورخ بودیا لانه بیا رادکو ده دعب بو دیار دق هند ورد :هرکصندقدت الصاهلا او صو تواند رزوا
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 أهتسانعم لعافو دج یو مقام همسفر مردها رب ریهمز ردنادناآ ینداسوح ور ردراو

 هروکه فلصم یدنلوآقالطا هنساهتنمّهقبط كناوهةرک هل بس انموب ولو دربلا نږ ع یک تی انعم نمد ندرب ره
 ارواح هربا هرکه کرد راځ اوه E OEY nt زکر اضع» رد هشط نالوازواح هران درک
 ٠ رک واح هنتمز یس وارد دراب هلت ذورب تن اغ هکر دهب رب ر همز هقبطهدع» ردن واختم اواوس هدر ندن آ ۱

 ۳۹1 داسز رذدوخا ام ندمزهنسانعم ضراورب رديف ن نمز یز روت د میسن هقط ردهلدتعم هکردهبئاوه
 درو اهن هظفاحت تنه نار وخز دید هتشزفربوراری در ددوعسمردنوک یش زکس رکی تن اره هلن دیدشتو ممم

 ردهنسانعمندس اخو ليج هدننزو ندیمز نړ مر ردتخلهدلجمن روکسو ودقلعتمهرودنکر وما /اکهددامز رموو

 دقن توطوارب ئاغ نمر یابی نم ردهباک دو وتر تغنصو تارا هناوټد ندد تک ی ابرز زا زر .دغضمهدم رع |
 رد هسسانعمیامن نیز هتسشحیمر هتسحنمز رولواهب راک یخدنددرکن :اهج حایس شعرو شاور دونگ نوی تاسو

 تنوک یمز هلواش هلو شعناکع هدیبل - هدننل آیابامکآو آکر وند هنالر شفواس دمنو شاکر س لواهتخ نمر |

 ندر رول نی و زىتىتوا هلةفاضا هد ره نبمز "هدرحنمز ردهباک ندیاودابراخ ر اسو هودورط اکو تا هلق ر رطیبنک رت رتفصو |

 هتسأتعم اراه یرالوا دود نو ادت مامزردمدنزک دهروسکم یاز آن بن تأیروس د تاوم ضرادس برد

 [ | هنسهافع هکر دهند رعد نانلوارک ذهدهخوتفد لینراف شو ممنوکس مزار درس 6 لوا

 هک کند هج ار دشوق یراکشناناو ارتعتسونغ از هکر دهرکش نما دهعور دیر اکهید یشوقو کلاردشت وار دشوخری|
 زدناغطی راک دید نامل هد وغرب رڭكسكسەد اورپ رب ردنشسوق دوکلتو هکر دمتسانعمم ود سنگر ید وب جز ر دمر رولوا

 مم تخز ردهدیر دهموج2میازشلات با د رديشوقامه ضعیلادنعو ر دن اٌغْط یراکد درسا هر ورد

 نارجا هدوطس نور شر ول فاش هکردداد لو ندموعط عف رد ةئ انعم ضعو ۵ رکک نانو اخنوکسو

 یدادیع : ور انوقز امو للرد چ درون وختو یلاصتو فیذکتو دیر ی :رنارولواب ااغ ضا ت تنوشحت یددانا 1

 ور هتفرکز شیتننو مو لو روکه سان هدقعو عود شل ودنبو کو روند د ةا کشی

 هناوانو فقس لواهناواو مو مم ضو مز یدناوارک د هکر دهم تز ىلا رولو اک دت

 هکر د هدد ر هېڅ م یازلصتمهبوناس یئشینوآ هدشزواوهراربدیب هد .رعهلوا 4 یلقرواندفاعوز اسکروش د

 لحر رددشنانعمذآ ویزا نر ردهدن مارک د ذ هخوتمسیاز ل وابا ردا تم یر اکو تلى دين اسکس داوا

 تشود اب روو هتسناوزفا رشید هراساالغ کم هس روش انعم تسودنز هد مراکز ماه وتیان ةراشر ر رد یلطاقم

 ریبعت هر کت هدننزوربنح نر بنز راردپاربنعت یونس هتسودنز بوع یابدا رد ەنسادھم عو تسودهزاب رد هنسانعم
 ررندرنز هدهتسه ردوصوروسدلقنع هدس :رع رارشاط رائی یناوقم حرکو ىدا دکن هکراد هست نانلوا

 قابسمرقوردتکآرندسالآتاتخنورون هسزان ناما زنعردفوس ی رد هارو ندای کر هام و

 یرنز یربنر رولدا هناک ندرازاددهاش قحا یشابو ندصخج موج مپ و و یو و

 رلحم مض دزجنز رم نز یدناوارک د كر دنيا ود زەد زو وصل لسز زدهساانغم نو دلقو یک لوس هدشزوآی کا
 رومنز هلارغصت فاک روتر كروز رده اک ندنروقش 0 و د داّوقهدین مو و

 زولو ازم هد .اغ یواردحالس عور دروس دید هر د وطاجو کن اناوارنبعت رنز زو دهب یزآ تحوکر دنر ضخ

 یکیاهنشا کیا ردج اغارب یسهدامارالجن نه له اشک اردزاسعوبرب راو یسانعم یدهدنزوهروشط هرومز روز
 گشاکرون روس د هر یر یرباوهاسن ؟ هلاک ر سکر رب د یرکتکرامذنهرر رک ندنرزوا را ةة زبون

 هر ڪڪ تعاج ه روم ذهن یط كل وکیراکدید درئز 1 ردنبنهدقوازهترسعوبرب ۳ زونلا رعت تنورآ

 لسبتر ردهتسانعملینز ەدنزۈر غز رز رمز ردیذآ نهج فورعم هان هنر نالوا ف | زعمهدنژودننآ هر هز ردهتسانعم

 هب رکو ردهنسانعم هفسطلو عالوهطروخ هدنزوخر جز جز ردفرظ عوئصم ندر صح فو عملا هدننزو لب دن
 ناتو لتوراکسنج هکر تر دمت رعمراکنز راخززواک هنن انعم ەد ةعو کودنالواء :دنکدزوا اغاو یرازو هحوژو

 لامعتسا راح از حر دت رابع ندنو یساحش هنه دوزولوا لصاح ندنراذ دعمر فا یس دغنرولوا نونه مو ی دعمراریذ

 اردن "[ضعبلا دنعو ردن اتنانلوارسعتزدن هداك ت زدندنعو شوکلش کرد ن از متنا یاشلسحفر یاشلسز راردنا

 هد کرت رت هکر ذدمفدایمو هدزنزو فر خش فرز ا5 ر خا م چا نا یا وارو دیاشل سز هنکوک ۴

 رجا تبریک اضعب یحرددوجولردان نکلرواااد هدنرلت دعم رقاو نوتلاوهونح ین دعم زرد رز هل رت ۱

 تورزتع نورزنا هلا مجو نو نوکسور غرر داتاع هزرواوا ل عند تز لا درکر کی ونمو یدیدردترابع نانو

 ت

 بتن
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 یراکدید هشلزهدیک رتو هم الزهد رعهدننزوایسلک هللاهدح وم یاد اږیلرزار دی ارتپعت نقیچ هدنراند ړرټوکه نوا
 ندهتساتعم دید ړو یعفروق هدننزو ند نط نټرلز رد هنسانعم سرتو ےدووگروق هز نزور رس فنازرداولح

 لیلخت لیلز رار درو هد يک رارزاقیج لد رکج ن دقو هلکنآ ک رون د هئخرج قوع ورد هنسانهم ماقتناوهنمکو
 هدڌشممال هز زد هدنرک دهروسکم یارفا باب ردادصناقمحر اخا یی ندزاعوب هکر د هنسانعهواکز او آهدتزو

 هد اغرلروق ەر اوصرۋلو| تمرق یشانوق او هجن ارولوانوکتمهدنجما یاعت هنذا هک د کسا یو لوا کارتمراه هنسره |
 قشاع اب وبحم اسوار ردهشنانعم فاضو یروط لالزهدس رعوراردلالزبآهب وضلوار دیو دلو قو عوض |

 اردهب کن در ضقتو ضحوءاکاطخ یازده کن دکلداراتفرک هقشعد :کورادیدضرع هلعضواب رشوه هن را دزا خد ۱ ۱
 هليل لاخر ار زر دنا اک ند هتضرا لدور ولو اهب اکر د نمد تفطر ۵وج هک ندقاژاطورد هاکن د هکک نمر ف] را
 رد مالسلا هيلع فول ترمضح هج وز مان ءدنزوا دنوس هبا هچ م ياخ اطر ر دهب اردو شیار آن الو هدنزون لکه داغ |
 یار تغل تردزویوا هدنابحوا هکر دهدنعسر هیچم یار لصتم هع نام یغدردنوارونلوا ت ارق باز خفه دم رعآ

 روت نهردرهشزبهداوترزوردبدآقمربارب و راو یمانعمزکسهدننزو مت مز ودهدنزک دمج وتضم یار لوا بایردلجس|
 هذن دسر نیمز نارا هدو حج راک داع ضع» یدنلوا توس هموق نمر هش هلک چک توقاندنراک كن ۲ قمرا

 دانی نسادیدشو یف ۽ ردکعد باب بایوهجچاذیجاب مزمز ردهنسانعمشاولو هغ ایونتسه1 ۳ راربدخدیزو |
 كن زغآ نکر لپ وس زود کروند هغو ج لوا رای دید رد م مز هعشچ راضعوردیدآهجشچ رب ٥ هنسانعم تس |
 غارجو غادردهشمانعملنف ۸ هقیح هریشط یرات لنس_زغاهدماک تو لضنح کر دهنسک لوا ۷ زافایرایلاس |
 قعوطیرفو یشانندرورغ طرفوردهنبراتعم مک ی :رالوبهودهدم رعبا ةد شو یکم یس لب هرابو تاتو یس هاتف |

 رعت راتنمکر دیفدا خو هدشزو غوراعت عوزآمز رد هنسانغم مورو یراداورونلو ار عت یعروص هکر دمنسانعم |
 كاخ هکر ادقمهدس زعورد هتسانعم تومونوفهدننزوناما نامز روس ددر امرتحو یضاع هالکردت اسنانلوا ۱

 جر ردهنسانعم فافتساو لزهو كاوکهلاقصهدنتفلدنزابودنز هدنزواسکلف هارو ارتمز ردنرابعندملنعا|
 ردیضو كجا یرلکدید ظرق یر ع غعضو توسلوا ینب ربغو ی رغرد هنسانعم خم لطف بن رع ےجو مم نو کس
 هکر دض.احاز همزو ردمتسانعم همزهدب رع هلا ەد دشمن میمهذاوررو ردهب وە رد هکر رولکهنسائعم حازیلطمو

 دک دیک هکر د رغما نازداربود» د رع هل هددشم ےمحفو از مضو رولوانزولا فیفخو قآل ام هبیراص]
 ندنسفح نوک هرق ضعیلادنعو رذنادا ذمآیرکب دهدقدلوا حاعندراکش یسیرب ررزک تقحاعاد راربد نشود ۱

 قلطف «لیسراف جو ممنوکس مر زدیشوقوکلتواهدندنعراضعبور رب د نابل هدرکر کر دشوقربر ظنعڈوخ |
 هنقثم تحانص يرصاعمقااسارخ ل موا هکردرعسا عضوم رب هدناسارتو نوسلوارت اسوءایسوضاردیعماجاز
 روید ناش فرع بش دیکر تو یا« بش ہد رع کر د ض + | حاز هلسراف مج رولدز ردب وسنم هبازوا یچزدجا
 جز ینخانض یدو ك نهرذ ن کارد شوق مواعمریغربهلیسراف منج تر ردنالوا قازبوفاص یس وباردقوچ یفانصا
 رو ممر هد رورو د یدرک م وح یم یرور م لفاکو هل ترف منج روکیحز رد شود كا کس کشا مىزى مقيم

 ردهنسانعم شاؤيشاوبو هاب هاو هتسهآ هتسه هدنزومدمه مهر ردهنانعم رتو یختویمالر دن
 نکروفوا نم رانا دنزو نکردبا ماعط لراتسرب شن آرد دوخ ام ندنو هم نمز روش دهد کیا ځرتو نغت تا باو
 قفار د و صو عیحرتو دیدرتو کز ا عونربهدنرازاغ وو هدنر از کک کر دی همغن یراق دلوازا مد نکر دیا لتس نران دیو
 همرهرزدناتخرد شش ناشف شدا مصر ردفورعم م نزاو راز دنا ناسل كورت هنو هغش یش هنر دا م هذ ی رلود نک
 راهز یوم حق شاف هدنتزو نابنا دسار اف فاک ناکمز ر دیدآ تاک بن دہتافتصم تش درزور دهن سان عم م رز

 راکشو شن هدشنزو ندومن ندومررد هل اشعم قطب یر وتو شابردنددا دضا هلاو يجواوو ےم ض ومر هنسانعم اپ
 خزردهیسانعمضحا حاز هدنرو همر همز هنسانعم شا سقز دلو عقم سا ند ندو مز هدومز ردهنساتعملع |

 ]| هدرلعاط دم هکر دیدر روحراف لالز ردهدنرک ذ هم وجه یاز لات ناب ور دید دز هکر د کو سوتسعادلا

 روکیخز هل راچود هنفیصعت ناراب بوئلواالما الصفم یسهلکرولد ےمزارهاظ ردبناع بشهکردباح رش لب ارواد
 || دنزابو دیزهدنزو نکشواهب اونو نتومز یدنلوا قو هنلح ع هلغلو المت یر روهشمهلح+مض تعز شلوا

 یول ید نوا اریز ردکر ک قلوا ندنعو اجازه ازھاظ ردرګر هدنلکشضم احاز هدناوزری رد رعم

 یاسوج هر ی دو سم یهو رم سس
 ردرو ۰ درا



۳ ۱ 

 ندنرب یرب یتسارساهدقدلوا یفالمهنامار دکع دم :رصا هک ف ر ندموعطوا شرح عردهنشانعم .واطورب "رولوا
 ال عب ردقارساو نیفعتو هیقرتو لیل تو فیطلت هل دبس قرا زج تد ش یلعفرزد هن ی صا ةدابز بودناقب رعد

 ناهد شوک اسوا زغآوروند قەدر رعردهتسانعمناهدوزعآهدنزورفس رهر رفز ردهنسانعم مزیت رضا

 :دنکحوک كغمربا هکق رآ لوو ردهنسانعم دنسوولواهدس رعد اف خشواز مضورد هنس اندم فیفواو قوعو

 رولوا عون یکم ا مود رج یزردعونرب ند موز رج هد نن زو ا ولف انوفز رونى د هنخاط ل ولهدس رع هاازرشکو
 تک دیع ویزا ار زرولوا مهشنم یی دلوا یعوبیم اشندنریعترادراخ كفَصمیدنازا لس مدهندنوب هک تب هم
 ينا باب زدهوبم ینعرق فورعم هکر دیع ها نانعهدنتغلن سلدنا لول مهم یار خذو ءاي مو افرك فرز رواوا

 ناله . رولوالصاحننحاعارم ونصردندنعونرمق هلن اةاننمیانوءافنوکس تفر ردهدنرک دهروسکسیآز

 رکی ور تفز یوارب رولواعول حب واو ردهانعمولارشک ىد ەد رعروس دنارطقهنالواد مخ رلنعط وتفزەندیا

 ود ینکیاوردروب نم تفزدا محه رددناز یدمتیورهدلوخرد رارروتکندنزابد مور رولوا یلماو فاصو قارب

 هوش ETO ودورسیرعو رولوا لامس توز کودک ر وطرن دیا نالیس هسعنب ندنج اغا ماج نالو ازشهومو تاکرا
 سوترخ رثک یو ساابودب راک دیدنارطقنالوا لصاحندنچ اغا نیب رش نالوا ندنفانضاورس بولوارغصا ندیاو ۱

 نوکس یفرر دس اوزاح یهبسط تفز قلطمورولوا شمورو هل ابو هنسو دنکودنکدوخ ابرار دنا لصاخ ندمطبن |
 ۳ یچسآ هیت یوطرمصت رجولارهاظر دعفات هحورفو هما ذج ر دش اط امس ع وثرپ هلن ون مسکو

 هندرتوک هدودن ؟میکرهقرادقدمهردنوار ولو ا لقت یک نوشر وتو لث امههاسو كنرک اخر دزخ یی داد دانا

 نوک رکر دف دو هدشنزوهنبز هباخز ردهنش اتغمناسلو لددکردیفدا مو هدننزو نابز نافز زدهدنرک دهموعصم
 هند ادعم ن دخو لیقاوازو یشک او سبعتمو یوخدنورد منسانعم لی و كسم تباغب هاف نکس تر یدنلوا
 :نفرز نیرفز ر یکی داذ و ہقزانو هل لهووز امرود صفع هد رع هک هرککی ؟ک بمد نیا تن وزرا

 یازلصتم هب رعفاک ناس یهر: نوارد هنس انعم ناښاو لد هل اواو دت ودر یدنلوارک ذ هکردرفداسوهدننزو ||
 2 کینه رول ۳ لر دهدنرک ذّهحم ۔وتغمیاز ل وا بار راشم ی غل شن راةدناب ایک ارکر درس رەچم

 تارت دا مجاز ارزو ماگ وس زازا نوک توصجازهدنزو باوض باک زرد رد دیدهبواهر ةهدمکر ترد

 at ناز راک راد کنواهدمکرت ردهنسانعم دناعمو ی وج هد زو هرازه هراک ر زوم ددادموریهدس رعرونلوا

 ادرکک دکردهنسانعم تر مط اهم نیشو فاکر سک شک دلش یرومشنو هغلابم ند دیکز هدنزراا

 ترور ام رو ردعدرو تنوشخو تیلصتو ففیذکتودب رتی رثا لامعط ول رؤس دصقعهد- رعر رونلو ارب یت

 رکو نوسلواهدهرق رولکهنساتعم قیر طلا عاطدو یار رو نر دارو دانم مّنلو او ضقتمو هل هسو تمهنود

 ند تتر کز روسد نکسهدم س رع ردهنشانعم قاهودزاک هدنتغلدنز ابودنز لفاکس سک اک اک ت ویلو هدر کد

 !تدندیکز EY دهموعم یار فان باب رد هنسانعم قم دروش وهو قمار وص هتسو دنک یدک دزو

 هساکر ردتراشا مسا هکر د هنس انعم ن آه دننغل دنزابو دن زور دن دت افر نمراردد داد سرة هتاعز و اکر ما لعفوز درد صم
 نديك رز ردهبانعملوا دو هدننزو دنخدنکز رون دهغانح قاریطلوس ا: ۇن وكنا فکر ردهتسانعم / رول سه ناکز ناک ر ردهنسانعم هساکز هشاک ارد عدد رعروس دهب فرك لوس لقوا هدننزو هصالخ هلثدس

 بانر ا دو همه ی از لصم هب یراق فاک ناس 7 EE FRE یھ دل

 هبا هدح “وم یان تالاکر ردهسانعم ذ وروموک ه هکر دنا وه لان لاکر ردلعنم یفلجوآهدمووضم

 ناب یتجوآنوآ ردمنسانعم بالاکز هدنزواالک هکر روت .درحهدس رعرد هنسانعهدا دمو تکی ه یخ هزابوزاب

 دعار ره درک و هحو تم یازل "وابات ردلعشم یب اکو تخل شب نوا دباب جوا هکر دهد نمر هجم یاز لصتم هم ال

 نوزوا نالوا رهمعت > لول هدنزووخ ولز ولز قافوضوک ار هوراط یعیردهتس انعم كىر اتو كات هجوک هلن اتو مال خف

 رون ذ هتک ضوتسغا هلا هدتشم مال هر ردمنسانعمزاز واز ولر رار وشب انهن اضغا کرس دهزفر وقهاسو
 ضهملادنعوت ءنشزودب راز ,دیددرزر روطرتوا زاردورود هدرانکا او هدران امروارارب دی دیدال رو یک ویاروا

 هدهنکحوب ماج ورو دگر کم قاحوا هد ودربور دن دنعون اسفنخرولوا هدنم)ایر هظیدانردکحورب هایش

 نوراص اتش لک الا دههدتفاضرب هسک برمشم هلة صد هکرووس دم هلا ویو ماعط لوا ہد ہب تروا تاللا

ورد ن انسا تنم روس .دهنکوکهکحو رولک هنشانعم
لوریکهد رعوزده رانعم ییحوزغاوزغآ هل اف نوکس

 1 ك

 یار فا اترو اناما هموذ ع یلاغت هاذا یعلا بو دیا ی قرادقم هیج زک رک اوزلک یسوعیوااعطق

3 
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۰ 

 یروعو نکسم حو نالواهدشابالط هغ ااو هلا ی یسزاتو سداوراح هد همان رولوا هدنسهعار زار دود ۱

 .لصام ه هلمهم نیعناب ییزکس ردهنسانعم تمدمو لصفو تدنعو ءوسلابرک ذ دا دا تشزردهنسانعمءاقللا

۳ 
 ی

 FE ر رداكلا قورعۋروفاكلاق رعد .هکم له اردن دنشه لج هو داؤ .رطءرا رد یک و کلد راهدنک رتودارل|لخرهدن رع

 ردهدلوا یادعم شرق دارت نکرد هنسانعم كنرز حو رشم هد هحوتفملنرزردرنوم هدعفدودرط یر هشت ندهناخ

 یک کر دهدنتر همیار لصتمهبهطوقنم نیش نام ې د رد هنسانعمخوزآو همرککه ړشزو خورد خور غورز

 ہک رتردہتادا ماهفتسا کرد هنسانعم هج هدانزو سو شر ردهدنرک دهحوتعمیازلوا بای رداع غل ترد

 ثبیدو تنروک هر تزو فخر میلی وسهن عد رار د م وکشزهدرب كج هید وکه ج الش مرو نلوارب عت نه
 هب رکو سو بعو نکریال او یشنوکسا تشرردهدنرک د هروسکم یارقآن باب رون د تد ور هدب زعردهنسانعم

 اهو 1 هسا برعم لها هد رورو ذعم رورعر ررلټسم یغل تردهدحوتف»باب ۳ دکردهدنج-رهیاز

 جیم جت در بیس تاج سس -_-

 لرابکر وک دو شاعرعر رون دهن راد رو OE ARE هاب هدتزو شاضشخ شار ءر روس 7

 راحهدعشام ردذرعم رلجماوب نارفعر راربدیدلارصثمس رورو دیریلا جافتهدس رع ردیسسا نرم لا یک یک

 کرد هنسانعت ارد ةعز هدنزویرفعح یرععر ردرومشمولد نحربکر ونا-یراکدیدر اک هر هناخیمیدنلوت رد سابو

 كنهرذو هل اهلهم نبع ىح اص س لا عج رون وس د هنمخت ناکه دنزورعش رعز رد یڈ نالوا هدنکنرنارةعزقلطم

 یی هکردهدنعمر هطوقنم یار لصتم هب هچم نغ نا یحروةط ردشلیا طیض ان ادم نیغ ىح اض یرکناھج
 روس د هرب لان ۱ راویمانمع قتهدنزورا راعز نه کو دهحوتعمیازلوا ناب رداع شم یغازوقط نوا هد اب

 0 کر خخ و لثو هنآ روند هب هنسنول هک وولس اب ۶ ردهتسانعمتک الو تنجو خر ۳ ردماعط عور ۲

 بارغلالحر هدر رعردنربغ كلالد رط 1 اردت اتیرلکدندیاباز اه هدنزو هحراخت هحراعزر دهنسانعمناغفودانرف

 لزق اردو نوزواناذلوارمبعتنایلغ وص مرک راعز ردعفان هنلع اوف او کو ؟ دردبا لوانتپوبا یتدحاخ باک سرر د

 تایارخ هدننزووراور وزاعر ردفان هن دا عجویربطقد هل عادل دروا رر د ضرالاءاعهاو نیطارح هد رعردزغحرود
 کا قراط نفر رها مسواک ان مدزتزو هوا ش هراغز ردتخلەد مار مشرونلوارببعتقلو بکر دهناخ هبقو

 بورس هذ زازوډ ردندنرانوکرودنانز ردب راکدید هلزق هکردهنسانعم هنوککو رولک هنسانعمیراط قلطمو

 روکنا ترد نت دزو زا لا لاعر ردزب < ى د ەدنزو ەرالم هل از یل دن ارهدلوآ یانعمو روم د درک راردرازق 9

 دزور ةعج هلا هدحو میان رعز یدناوارکذاقن اوچا ورا ھىن و واچ دایر واعزروُبدهنلوق هما یتعب

 کتو م دا مر ص یانو هش هرز و رابهح ود د رار د خد لنو مردن دنعوب رول ران هکر زدیج-آ د رھ سو نم

 هنعاوا لرازویر ابو مم لصاوراری دین دهل بش هام و رولو! یفالوطیمک كنعو زاس ردروتمیمضتو لئامهضاس

 طارشا ی یوم :رکردیدآ هعشحرب نونبتماک و ردغالسلاهملع طولرتخد مان هدننزورش رعز رد سنج مس ءالماش

 ةدلب ور دعقاو هدهداب همسر یار ارعز ه دنرابدماشهجتجول موج يميدان ارورفر دلا دج ورخ تمالعر دند تعاس

 ید هماعطقح هنلوا لوا تور د مایار , رتو دیدلوا فاضمهنعم ارس هخالع قلوا یهاک اور الا یوم ەرول رم

 هدنرو كسوه هل دسراف ف اک ك کعز روده راهراتلر وکی راقدت آ | هناس نوا ید دامارت هشدا نکر رک دلروک
 ی ارو .دیدحاو-لغر دمشوق وایح ردو تیک د نا مر نعز دو دقاوفهدس رب ءردهنسانعمقرقحم ا

 مایس رفع تز عملا دمو رولقا شیت لب ست را لد رپ هدّناوررب راریدرولوا یشدیایل 1و كکرا یا

 بواب ندنزب یکوهآ هدشزودنعم دنعر روناواربعتز اغبهرق کر د هج نس نالوا هرات لاسر زاغوب عیردیعما
 ۱ یرلکدیدسرابو قاوقه >ینغب رولکه نم انعمزولو شوک ایسزاوآو ردهنساتعهدنلب توصو ردهنسانعم قمار حد

 رواکهنسانعم فرخ رظنوهمو رد هنسا نعم قاوذو ق ورق اهدننزولناب كن كنعر رو دهنسمرواو هتشروزا
 رولوا نقع هو غازو ردتخلهدهلن و هنن رب ءاتورون د هنغموډ كلا شلراص هکما هدننزوهدوسنلا ةانمیان هنوعز

 ریغز د و سد رضصعهدس رع ردهنسانعمندرشفو قمقمصندمعزر دلوعفم منابر عرف تراکم امم ر وام

 یدعتو روزهلنسغ خف معرردهدنرک د هموحضم یارقال نان اب ردیدآ غاعط عوئریو روس د هنمخت ناک هدشنزوریعش

 یوا |یننوا رار دیالامعتسا راغابص ارد ر ول لر هکر درعما سانورهدنتزوراز ازلک رانعر ردهنسانعدلاصبتساو هبلعو

 داور نداد هحوتفم یاز لرا بایردلسم یغل ییانوا هدناب جوا کرد هدنمعر هد یازلصتم هب افنام

 قلصتو نلاقویرا ۱ راویمانع تردهدننزوتفر تور توز ردةنسانعمرط م اڪ تاو نلرومغت هدننزو لاله

 تعص هدر هما تلس ای یک نیو هساغونارتک | هکر کعو قص یعد ردهتس انعم تفک نه ؟ ردهنسانعمس وط مو

 رو
۱ 



 رد یفالتحا ارهاظردلخاد هدر هر گرام ابا تو دینا ام یاب کیو هاو دا

 رد ها نداتفآ نر زردی جات هلو کاله او کر هر سا در ھا رز

 شوز ارك رز یدنلوافقو لغو الت 2 یسسرافو نوؤلوا یب رع هدانزو کتیا نتدرز رز رار د كشزز|

۳۱۹ 

 یداوا مولعم یهجوكلسهریست لای اعایلع رع قا ررزو د تاوذاوتالآ ضعدنذن ارولوا تس هو تبلصتد اتد

 سراب ریتاو كشرزو رداتماعا هدنانلاو هکر دعا ناتسنسرهش لكيرزوردووت ؟هن نر نتادهغوج هذن اارز

 رونلژارعمعث قلب اکر و دۇچ ا رک ا لیفت لة دهودم راک ند ییازوط ننداو ا

 لدزنو ردکوک ی راک دید حاغایراض هذنکت رر دواچهدرز هماع هکر درعمآ هب وپ هدرزورد هتسانعم یک ودیدحو
 كنکحرومصاو ردیمخت دایمهسناوا رک ذ قلطم رولوا یسشناتسوو یسنرب راربد لاد راحذماق رواه سانعم

 دولوا یس راصو یس رو ر 54ل دازرىنىكر ار: دین ورز یاحردر درود فورم کر دین مرز قرز رو دكیرز هذه وص

 ساسز هدنزو هلس رغ هرز ردهم انعم حرز قیرز ررونالوق رلشاقن یوسب راصو تعَتص لا یتسرعرف
 هکر دیغناورادربو درو ردزغجتروف هانس نانلوارتمعت لولس هکردسفدا سو هد ننزوولز ورز ورز یدنلوارک ذکر د هنسانعم

 هدننزو سارک ساورز ساورر یدبد ردنوا زوکرآ راضعبو نارعمام راضعد فول ر دةرصاب یوقم روایکح هزوکیکهمرس
 رد مالسلا هيلع ےھاربا ت ترضح مانه دنن اسل یول لرز ناورزر دشرامعندناسح اب اطالب هکر دمتسأتعم نوا

 یدنهو تد اب اکرز ف وبر د هاکر ب یاو د هدانزو وکم ورز ردهنسانعمەم انعم همرککهکر دیغدا رخ غورآ یا منش ورز

 رد هنسانعم ندس ازو قمروغ و طهدنتخل دنزابو دنز هدلنزو غ نکشارغضنناهررردراشغ اح رش :ودردتوارب یکن وتلا

 یدنلوارک ذ هکر د هنسانعم تشد رز اهر ۲ ت هرزردهتساتعماتشو یدقهدنتشلدنزاودن زهلاهر رو هغ چی هرز

 ناخرتو رد اا سلا اع جایا تون مانهدنابز یولوپهدنزون وه نورزرذهب انعملوایدو تشدهرز تشدهرز

 رولوا عق هاو هدنبشع هم یاح قحا هلو دعم واواریز ردسلاع ی یک مدعو ها هلو دعمو او هدتغل ی دناوهرزهدنزو

 3 اعم تر ف دهن یورو وم ررر ررر ردهنسانعمعرزو كك | مک هدزتغلدنزابو دنزهدنزو نکفوربرپ ن ننوترز

 هرهجالا هدیکترازابو یراصهلکناردرغارب هیوحهدرز فکر درعساٌلرپسا ؟ ردیردار بس اتشکییغواهاشسارهل

 رووا بعت ۴ د راصهک رد.تعناعرب 1 روس دەنا ارعص طا> ندهعدزا طالخ ۱۳ یدنلوانامن هدنسهدامنم حارا

 یار ردرشکه دنش الو نورزاکر درصرب هقشن هدن دنعراضعور درک واو جافا کر دجاج ارش تخ رد ردنرز

 نرو ی فدصنرر رز رریدناقشاع لک هدناساوشرولواانزوالصوالطم یکباتخآ ضرف کو هدد هنغارب نوتز

 نرز نرز رداتفآ هالک رز هوا نیلزود هدنتروضواکه کر دیح ارضالطملو ایرماسزاک نیز ردهاکندباتفآ ساک
 تشخوردف ان بوت سوای ماتی کور ندا وار وارزردنک اوکهسکرت

 ردهتسانعممرنو زسهدنزونودرک نورز نودرزردهظفاحندهب" در تاک هثعینمندهناومش توقو ند تف ی هوا

 ن ولو كنر نوو درز فقر زر واکه نسانعمرفصا نول كنر یر اضوروئاوا ربت یک لک هکر درسا قداقش لکو

 ود هدننرو موز وواو هولرز تی نازی هلا لو ھجن یاب دوز د ویرز یو

 هکوبرولوا سیا مقر نهان وک تامان بورد هحهذ

 رببع)ک ونس د کر دعای راخت لک« دنزوناشفالط ناشوار ز زر ردهدنزک دهروسکمیازات تبار رونلوارسعت هللا ف ءانف

 قعب ردهنسانعمدش ورو تاقن هلا لوهح یانوهزمه مسکو ؟وارن وکس ولارز ولارز ردراو یس شکم اسقار کنن

 یرانزناهدس رع ردهناد یرلکد انوا هد روك شرس لشرز رار داری عت ق شپ هک یسوروازو كنا

 هد هک ر صوصخ نا تسدنهواریدشرز هکر دیسهویمسرابربنا بحو كشر زر حش سراب رثا شعبا عور ارد

 ریسک هوزردهنسانعمقرنرز ناناوارکذ دهدهحوتفمیسرز رد خهت عونرب هدننزو څر :جخرزیدناوارک ذدکر زذهلسائعم

 لت اعور دیفرحهرز خرزروندسویلو عز د هذ. ر ءردس ابار ومد كج هیکهدکنح هکر د هنسانعمخرز هب اهروعظوار

 قینعلمو یس هکایخهدنصوصخ لتف كشوایس ردندنسا ر أ تاسار ذا هکر دعا یر دب یورک ن الوا شوا.

 NE RENO PE E اتسسویدرثاوا

 رومد لوا هدننزوننخرج نفرز ردهنسانعمنفرز نفارر ردهدنر کد هم وجم یازتزات نان.یدنلوارک

 وضو راررک د لکو راک بودا زاوتساهرب ۳۹ رلذابش تاسوقدْنصو هسهوجرح ورق هکردهقلح
 اردورعمدللا هبت رز ابطال نیر دن انب همش هناا کرکت هدو جانت رف داسرز رو دیده رب دنا هنسهزر n ء ۱ ۳

 سن <

i 



FEA 

 راضعد کو هدر 8 اردک یراص ر هد:زوورد و درز را ددلبتدامعام اف تن 1

 ندو ووځ رواواهیاک تدفتاخو ندنشرتو ردهدنمرشو ل بخ خردرز "خردرز رایدید کج قبط قنطنول اراضعبو یک نوتلا

 ورشنخراشخآتسدرز روت دهنوتلا دلرلشا شاراقبح یکی ندندعمهلالاد هداسرز هلدتسانمیییدرراصزکن

 هله ووش یا اکح یدال اعدم زو کر اردنوتلارومشم هلاراشفا تسدندنسهلح هم رعرومانالو ارسم هزر ور

 هنرهو یدنارابوا ںوو طہذ لا ینو تلال وا یکند لغات کیبنلاقص# اقص هشدمهرورب ور هک یدشلبانیلت
 یول رب تورو یدنلوارک شک روم اتم اتکتر ازهللادمض تشدرز تشدرز یدناردنا ار وصت هسان ادا يع تروص

 رخ هد رعم هکردرزک مساهدنزولدرم درز درز رد مالالا هيلع مهار تر صح مانهد نخل یفاب رمم ضعنلادنعو

 تتززو هتسانعم رغحوزاصو یحوراص رولوا رغصم ندنطءادرزو ردهربس نالوا رم عت ۳ واه هدمکر رولت د

 ر دغ ارواخربو ردب و نول ی ام نادیغد ندا كو دە انك تود وخ ویدلو ارکذ هکر واک هنسانعم

 درز راشق اس رش هل دش ود رگ اراض عدو لاد یراصو مهر هلا شوق فول هد هر اس لاحم رولوا دل قاوزو مهد اع

 شوکدر شوکدرز نده اکندناتفآ فک درر رلرب د تالف خر هد دک ش ردکوکا تاود فورعمهکر دنیا لقاقشهازرم نک ید یر

 لدحرو رونلوارسعتهلوقهکروت د دهن 1 نالواهدنول یراصمه دزو هدرا ر هدرز رولواهاکندهنسک بذذمو قفانم

 صااخ یرذدو ین هکر دنوتلالوآ يدب هدرز ردراوین دف ذعمشنم هد اورزوردراو :یدعمنودلاهدنآ ارددآ

 یدیلوارک درکردهنسانعم تش درز هلاه مض "تشهدرز ردنوتلارامعلا ماتو هرو ضلاخ یهدهدرز هلوارفاب و اینصنو

 ناشخردس نآمآک درر هوا شو شخم یر رس تردو صلاخ یو یا درز نوا هکر دن وتلا لوا یش هدرز

 یاچفورعم هلکعد كنرکنآ رولوا نکیمهدن ٣ی هه اطراردغاطربهدناتسرل هوک هدرز زولوا هک ی سد ندراېنو

 کج قج عدوا ق لا ند یهدهدرزهر کیاهکردنوتلالوآ یشههدرز سه هدرز .ههدرز ردیکرک ندسیحاونناهفصا بواکندن آ ۱

 ۱ یهمهدرز هلواس و خم جواو نصلاخ یز ءور یدیهکردب وتلا لوایفه هدرز ةههدرز هلوا صلاخ یوزر یکی او شوش غم ئو رس
 دنحو صلاخ یکررز زدنوتلا نالوا شیو رر نو فاضو صلاح یژزحز وقط ین هدرز ردکر واند پن هدرز

 ۱ ردنوتلا شش لر دلا یرزو اور قا فاض ۱ ۲ هکر دهنسانعم شکوررژ لاموررز ردب و بنمهرک ایک مان کردن رتلا

 ردروناح كحوکرت ندنسح تخروا هدنرو هرودنط هل هبخمیاز هروزرز روزرز رد هناک ندیاتخآ | رح رسیوررز

 | ید رقنولاش مةبح ندنزغاصقمو ینفوانوتلاضلاخ وآسرز راریذ ید رکن 5 مرالوآك ننس بولار هص

 ردنوتٌازادغلا ماتو صلاح یرسشهرز دەبى آن همواسرزهواسرز ردرب ا ەد ەلار دیدشتروش دین هدارب کر کو

 نح هکر دفراعتم هللا ییذح هبلحرارروتک ن دنن نر دت اول هار ديرب رلعحتو نون رو کسو هې چھ نی ےض خعرز
 در وق هد رۇن ازز ان نافرز ردطفاد سم تنسو و بظرودرابیعرسطو هییشهنغپب فدسینارپردکع دیو

 | یر یروخرزردعمآ عسات مو ندهکلمرووشهدنزو ناشنرز ناشفرز ردعالسلاهیلعرمه اربا ماورد هنس انعم تو رو رف و

 نمهخرکرون د نا ارغلا لحر ەد :رعوغالکیانهدنسراف هکردندآتابئرب یناودهدننعا یورهدننزو یروقغف ءلفاه

 كنکو وکر دتانن یراکددینادا اف ةمقح نکلردت ابنیولک دیدینا!نوغزوقکروئلوا ظلالد رظ آیی ع)ادهح

 رعت ن نکولدهدیک رتو نو داس هدي مورد گرم مساهدن انس هد نون نودرر نوقرز ردهفادییمنحلاپسا یو .طم

 هن رازورادراق هک ق اربد نوا یدیردهنسانعم شروزژهلبار حف رر زارو نالو قزل داو راش اقنرد هیون ینعرق ناناوا
 هنر قازاق نرو جادیفسا لاخهزاعراکن نو همرسر دراز وا کردن ردندنسهلج-یرازوکز ود عون ید رارردشداب

 هعانخقارط لوس .وردهنسانعمموخيم خیعرزهلم وعضم یسراف فاک خکرز ردناتف ۲ خرح رکرز رلب دان دارک دلا

 نال rear دن افس ناراوهتعسلوار درب یل هر طا هد اعر دغ اطر هدنا غر عهد زو هو دنا ه هوکرز رز روش دید

 یدنلوا زکد هکر رد شاتر اا توو ات و رفت اترو ازز هو نامرد نآ نامرزردردان

 لا تیاغیهک رذنوتلالوا یعاترز رولوا هک ی دناتف ۲ اورو دوتا دیجز ص لا فرتسرز
 ریچ هک وش هلوا

 ردندتاح رهمو ردتابت رب یلاود ولت رطع فورعم لاو هدننزو برشم تنرز لومو ک یئرطندنغلقشم ول یک
 غینز ۲ زولواهدناکش ینانادکر کج نعد رارنذ یتانادکر رکعهدنکرت ودارلبالحرهدس رع وناتسکرتو سوت او

 لضفا لری دنشعیفرح ن رشا هدکرت ردنا فورعم هلاسانبر هکر درسا ساوا رلهالزاب !مضو ن رونو کس

 دا یاغا رار دیا نوطوا افزود هدننزوكندخ كرر رد ایوذرابهدهنا ردیف یرواتس

 رروطرغ_ودردق نوک قرقیشت كس :روموكز ارزو دز هنست یکی دنوف تفت قاتلتو ار نمو ىو الغلو اوت الص
 || تيتا قرد هعماسةدیسر قوا حاغایراکد ید یا قو ندراضعب ن کلردبلاغقلوایاغا نکرو کتخردودررید

 ۱ ےک
EEOتباع ۰  

 ی بے ےک



 دززو | یدنلوا هست هالارز لاز هلغلوادل و تم هلنروصو لاز ئردي ټر رو ددرابخاوزیم ول ازکم لز هو ۳۳

 دان الطمونواتم با یر اضور دیدآ غ اطر به ددا دخب اون هدننزو بارس "بارز هبنسامرفضاو یزاصرولوا نو

 ۱ ذکر دچا تش دزز هلات ع تشتارزرار دیا لام عت ان وا تهذن راش اهتورادلهکزوب دهن وصنوتلاور و

 أأ نانلزا رعت یخازوط نی داف هک هکرت رد سراب ماکو دەتسانمم كش رزهدننزوحاور حآرر یدنلوا لیصفتهدنسهدام

 هدن دیر دنکسا بلکه نکتحردنکسا هاهدازهشمانرکتلب رد کدر ناول رب هد نرو هخافح هحارز ردهوسیناود

 تسارز یدنلواناس هدنسهدام هکر د تشدرز سا هیاه تشهدارزو .تشدارر ردتعل هلسنر اف محو یدلوا لاله

 نع : شعارر ردرالاس پد رب ندنودب رف لسنیریور دیلغوا لرزون سوطیرب ردا هنسک 71 هم ادو ین روکا
 قاوفهدم نج رده اتم قرقغاهدنتزو نخ الف نعارر نعارر رار دهر كبو ید لاسموف هدنزو شک اف هجم

 هدنروفاوط فارز فارز ردهنسانعم نغارزهدنزد نهار د كنعارز رد هنسانعم ني مز با صو كو نا دا

 هندرکهود یشازفد رکردناومج نام اواربنعت هنانزوس هلف ر ےک هریک ت رد خدك نل واکر تشارد هنسانعههفارز|

 اتم ونک وک ف اودربهدتزودنوامد دنوارز رولوا هش هن راتناوهنب رالار کو ا یراق ابو ی رالاو هنشابهودو |
 نانو هکر ردمج»كکراو رردید یه اتو سر ةر جش هکر دلب وط یورب ردعو کاردفورعم هاو |

 | ورزویاشدنوارز ارد رحدمدنوارز ردیعق یشیدورواوا رو تن یونر کیدو رار د قا رت رج راض عرو یلدا

 || اردوزکدهدشزو هام هارز زردنارباناولهپ ربهدنزوهواک هژارز هوارر رونلوارپعت ن ارتر وقرا هدیک: ترا دی دنارفعزو|
 ۱ رغ صوصخح هدوفک ازز ردمعما روش هدشزو هدوزفاهازب دونك ااا د رګ هد رن درد تا

 ترضح مانو رد هنسانعم رو هحوقوولشا هدنزونایرد نابرز یکم زاترصو نمرهرصو نامترص 2 تن

۱ 

= 

 ردهنسانعم لّوا هد رف هد زو تھکا تشارت تشترز ودر اج هد لو ناف یلدیابهدانعموو ردمالسلا هیلع مهار

 ناسنا عوالابرو لاعفلقعودرحم روو در اطعبالذ ET سفنو لکس فنرد ی نانلو تلخ لوا یعی

 یجد:یداقطا هف.قسو یاک ورو ردراذحخ د تاذلا وراغتمو د دعتمارهاظ رلنو روس دنادرب ر رولو کوک تش ارو

 هږاک یالویهو هعطنم سوعتروصو هيلصا ةعسطو هدر سوشنو لوتعروص هکر دهيد ةقرقحندا مهكر ونس د

 ید نسح اف را هدب رق ماقهو اش ی در رو مدقاندهلج هکر رو یحاصهقیق | حاضرا ردیمتتبندنآ
 شرع بلجن ذنرب ویم زر نادرو شرع ندنمسقر بو مسقنم هست تردهدعب بونلواتس رند دیکر نوا هخمحوم

 هد هم ۲ "حرش یرض,هدوا دو یدنلواداعاویلخ هر وایسو هر ر رصتع ماسحا عوج م و ووا ا

 یدلوا یعشن»هیلک سفنةروص ندن 1 دکردهیلقع ةروصیسهیلع نادل لّاالعو لح یح ترضح هکرروس
 تعط و هدرح i e ri E E لقعلاهللایلخ ام لوا هدهب د سش "تب دجب کھ

 هیوام ماسجا روصهدعبویسرکو شرعروصەدعدەہاک یالوہهو هعطنمس وز هر ص دن ؟یدلبابعشت هلا |

 E تنارمرخاناسنا سد یدلوا یهتنم هناسنا ید اوج و هکر هک ات یاوآ مننی تاک یر رنو هبضراز

 | کرد قلطم لام لاعهدعب رود توربح ملاع هکردهد رع سوفنو لوقعلاع ماوءل وا هدیجراخدوجو هلت هجو |

 کردند حور هقمش یف لوا لقعو ساو ردرصانعو تاوعسو یسرکو شرع ردكلمماع هدهد ردتوکلم ا

 ناس .هدنسهدامتشنارز هکر دمجماروم۵۰تشدرزو یبتناردلاد د !رشثب دح یورذب اور فو یرو هللا یلح ام لوا

 نانلواذخ | ندنکح ر وبصا كترزر دیک خر وبصا قسخوردمس| قسخ آه دزو ل درز هلا ا نشم یا كرز ك رزیدنلوا

 جوار رسک حرز ردیوتلا زدلا هکردالط رز هل اةاذثم یاتوارزسک لن لترز رو دەدەن وصنارغعزورولواوص

 ر ولوارببک ی مس یردرولوا یردرغویرد رد جس یک | ردشوهنانلوا رعت نلکک کردونماتیاقر هل سر اق
 ردیوسنمهرک ایک ماترفعج هم یا نگو یر کات :ویلازایخلا لات ی تم رر نده زوا عونرب هدننزویماندب یاجرز |

 هنوتلا سان بردی عنمرود نهر ة٤ یدیارولب روا هکس هنوتلا شو شخم هخاکه شن امز یکمرب رفعح هکر اب دیدراضع»
 ناقرغ بادرز روند هن دولا صااخو رانعلاما" ناشخرز رلیدلیا تبسناک اف اولا صلاخ هرکصندیاراب د واک

 ندنارش نوالا تارفعرو رو دج دەب وص نان داواذخ اندک < روصاورو دا رفصندهعیرا طالحخاهدننزو

 "ندکلبا بضع عضو ظیلع مظنکد ك قلب وخ دیو ایشو دچک نیکی وا ا ار رب سادرر رولوا باک
 نو هکر ندو لاک | واد ا ا نیغراطو یوخ دیو رولوا هک"

 | صاص#ا ندناساحور نونظلا ع نعلحنوع«نادرب هکر دوب ېراداقتعا رون د هسادرزهنعداول ردمهذم |

 كىن زوتط .نادرزو یدابا تنش ندب ندنرکفكن آ ی هراور دیملنعا تانسهلجب رول نادرزو بودباقلخ هرفو | |



۷ 

 یابیلدابو ETERS دهظ یسمزهدنسکرت ناربا ردةمراقح توص بوروا هل غمر, بورمشس یدروا 11

 دهتیباتعم قاوارازبب هل.دسح ییدلوا يزد یکم TEE EO نر دوتا هده نات

 ۱ ادمواب ارسک ریز رمدر رد هنسانعم كدا نصاعو قاع یدالواندرکر بز درکر چر ر و دقاعهدنزرف رد لواوروم دقوقعهدس ر

 هم وعضم یار ثلا باب ردئرابع ندکلیا طبض بّووط هدهظف اح تشرب هکردهنسانعم ظفحو ريزا و
 نابز یدللبا فیت تمام هکر | ل تقی هع دج یلتاف سان ابردهربخ هاشداب رتخد هل اادیدشت بز ایز ردهدب رددنرک د

 هدئس هدام باتو ادبر تمور تاختا ز اتر ینا ردهنسانعم نابز حورمشم هدهحوتفم

 هدوزرد هنسانعمناساو لدهد ها ضو اف یی نابزاریزز دیراینیت دهد هموعضم یو س اکوتغلهموسیم

 نور روم, دثارکهدس : رعردنعماهرسنانلواریعتهصارب دردهنساتعمراظت | نو هح الم یو لا هدننزوهدوبر

 نوسز هدیک رو هيلا قلپ وخ دبهد لح نیح هک رارب دهب هقانلواهدس رعور د هنښ اب عم ۍرتشم نیغزفهدننزو نورف
 تردهدنام یی اکر ده دنر هم یار لصتم هجج ناس جوارو لیکن دنا ن اتفق هکر وس دهب هماج هصق نانلو ارب رعت

 لوقعم لوجر ردهتسانعم لعرواو ت هونکنغهدننزو لا لاخر ردهدنرک . دهخومعم ى ازل واتایردلجسمیغل ا |
 رو د هيیزاف هسخول ولوج ف هز هجر ر دل دتعم قع طرارید و ٹک ءا ہطالا یر دیمضق یتشمرص غاب هدننزو

 با :زب اف جی .رردەدىرك دهموعصم یار ثلا بارد غل د ہل یسراف حب مريب زز دو هنع و رد یعدهساقن دح تمان

 الا زارزژد ندرل هنسوللمزوس وابو ندکسک یر عرار د قوا قارب هدراددضعدو قوا لز نمو قواو اب هکر درسا
 روت د هده هنسن یرلکدید تورفهزفو روتلواقالطا هدهرلدواهصدو رونلوا ریدعت قواور شد هدیرتدب د نازادنارمت

 رولوا نا اعرلردایق ید هعفدرب هخلو | طاع ید وصو "تورو دش کا یظہلع راراقص بودانسشیدرغو

 یدب هدناب کیا هکرد هیتر هی ءاز لصتمهب هجم یاخ نا یغدرد ردتغلهدلسراق محورلرب دلصمراد رع

 ۲ رد هنسانعمنب جو مرت هلن رزاوآ ۱ راویهانعمشد جز رد مدبر دهجوتفمیازلوا باب ر دلج شم یب اکو ت ۹

 قامة طةرب ۳ هل هنعورءز ی هتمشلریر دردصد ماندن دمخز ۳ رواکهد هنسانعمس رو لاحو سس یارغحو لاح ۱

 ہدہن د رغردرانادهدر ندیازوهظ دند کرد هتسانمم خر 1 اولکس ٤یک قجاف قیزافو مرد هنسانعم مرد شارو

 نایب حر یدوشماتجد خادم 2دی مرار ردن انعم گارس وەراب کر دفق رز هرونب دلولۇئ

 ندنسعم مار اورولو ندةمالمرط هک یهراقذرط نخ ان محد دور دید یک مد ردماعطررلرروشدرلةرب و

 هناباتهدیکرت رررود ندزوم وو ندي هک وی دهنوج كحوک قح هاج زاس هدتروهمخد :هجر راردناه اک

 هراز هدننزو هزاکفا هلو هرانج هرانحررزید ید همهز فرع هخزورد.دنازنم یسهنانزات زارا د هنز ات فرح

 ندتعوغعوانولوادوصتو كمك ندودنک ندشدوخرردهدنرک هرورکمیازفات تاب اھ دواک ىى ىد

 یارلوا تایر دلچسه ید اکو تغلىديەدناب كيا كردەدن سر ەبچم یار لصتسمب لعهمل ادناس یتس د رولوا اک

 هیاکی د د ن دک لپا ترشابمز عاخبف ندکچیه تستورد هنسانعم برضو سرو هدننزو ند ند زر در دنر د هج وتم

 راو دچرآودزردهنس انعمقلوامتسپا ندز نت هلجز ارولوادمفم تهرب څکت اکو ییاعماذعمو اظل کرل ا یدل ورولوا

 نکشوپس هی بو نون نانو درت هدارارب هلا شیر دکو کف ورعمرل مار او دج هدیکررد نیورپ هام هکر د فدا موءدشزو
 هدروخ :۱ ردر او یسانعم ترد هدنزو هدد هدز ردهنسانعم ارتشاو لآ نولاص هدنتغل دنزابو دنز هدننزو

 ردهتسانفمنب "سو شان و طو شعب ۲ ولو هد هنسانعم كج هس و شيدر داوعفم مس ند ندروخ نکرد زر

 لک و نغشقاب لخ اسوودئارز لا او تل کز دور داوعفممساندندیری نتساربپ کر دهتسانعم هدر هتد ۳

 هدابز ندیرل زح قحو لافصو فلرو ۱9 یذرطویلوا سارت شابو لعلیبس یردو ق ءادو جاعاالمرد هنسانعم

 ادزهدنزویازفیادزردهدنرک دەرو لکم یاز فا بان رد هانعمهدوسرفو هن هکر کما ۽ یکی لر هسا
 هد

 نذدرؤومد ردهنسانعم كابا الو لقصمو افصم نوحآ دات ر ندودز رداع امسا ندندودر هکر در نع

 هدنسانعم چ | جالصاندد سمو دن افیرب رولا ندم یرطاشازاجو یکك مرده کل ندهماجو ندهس او

 راوازسو یقشاریوقیالهدننزو رکع در رواک نمالعف هدانعمو هلیقب رط ییکحرت فضوو رونلوا لامعتسا
 ردهتسانعم كایاالجو افتصمو قجآ نیزاسا:بوایسیرا هنشنرت اتو هند او قهدننزو ندوزف ندود ندودزردهنسانعم

 هن انعم قایفرهطت ندداسضوءننف نکلعو كابا بصق طا ل الس لازا ندر طا و قمراقح ەکاورىكندەماج از او
 ردلعسم, تیک ات ودنر ]اه E جم یار لس دوم تاب یختلار وتاوالامعتسا

 اصوصخ» تولرفوریولش ان هخوقاموعورو :دهذهدسرعودهنساشعم نو دلارزردهدنزک د هحوتفم یار لوا بات
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 ف زود او لهجاوهیف او ص ناماوایدسفودردو باباخان ما اوج ەداب یوقتودهزردفو ص لوا شخ دهاز

 ها زوقد سوج هدنرو ی :رمضاح یرهاز یراز ردناتف | ار دمار نرش ارب هاف ورخ یز ورو ذلواقالطا هد هب قوض

 ندس از ردر دصملصاحندندس ارهدنرو شلات هلت اع یا ا شیاز ردتغلهد هلا چم یاز یلدنار هنساتغم هسط

 .یاناسینکیار دم رغم قلوا لصاحو قلواهدازوقترآ [ورولوا ی دعتمو مزال هنن ران و وو وط

 وم یارلوا بار ر دلج شم یب اکو تغل یدبیرفهدن ابحوا کر دهدنعهر هک هیاز لصتمه هدح وم

 هنسانعم لسو یال قو ك سن ن < ا ص وعالو یک هطقلو قنل وب ارد هند انعمناکدارو تغمهدشنزو به نژ بز

 كناوبح هشه یدک یز راک د یددازهددنه ۶ ءوصاع او هشبح دالدر و دوار بعت كسم لقه دننزو داو ہی . دابر رولک

 لدباب مض زپنابز ردهتسانعم ناسلو لدهدنزونامه ناز نابز رارول بورضءلتشاه ندننهزآ یر جگر دیقرع

 روللوا لامعتسا هد هنسانعم شو اطعو مرکو رده کن دک .|مافاوتاکسا هلن نیهارب و هادی یم هک
 مدت هدیصق رعاشرب هنسارت یرلهاکتسد نا یرلن رم زوج تاولصلهنلغ تا و یا

 خد قوراف بانج هب رامروس ماو د تیا عطق ناسا لرعاشوبشا هن راترضحت هنع هللا یطرقورافر ع هدکدانا

 دعبوروهظ یراترضح هنع هللا یضر بلاط یا نبا لعهد انتا لوا نو دبا دا مم عطق ناسا روت نمل المخ هر ها

 رع كلها یلعالوار دوی یراق دروس راطخا ییغیدلوا تاکساهلاناسحا یوفطصم ف رشداهعاللپتسالا

 یرکس هدیکرتویدلاناذآو له اناا هدر رع هکر دبه! کش وکر ت هلو نر لک هرب ناز ردمننمهر هصقوت قاب

 مالاکر سس نابز نابزر واوا کد ةلواش یوماحو قم وص نیش نادززدت اب اس ی راک دید ندلشان انجو توان ارکسوقارب

 رولوا باک حد ندقموق هملهز هزغاو كاا ماکت کی لوا ناسللا تطر ٠ ندرکرتنابز رد هن ی لاقمو هدوهیب |

 مسفرد هک حات ال تقدیر ید رو تسشرو نڈاو كغ | ظرشو دهع ندآدنابز

 هلم م یار نارنابر روس د ید هذ راتو درک اشورونلوا قالطا هن هنسک فراع هناسلرهو انشآ ةتغلر هوز هنسک نل

 نارتابر هدهراناوش هصقو حا مورو نلوا قالطا هد هب هنسکل وضفز سس ف ورد هتک ئ وکه زرو وابو قاشیکم الا

 ردهاکرب یطوطنابر رولواهباک ندکلیا تاکس او قمر دصوص ندتسنآبرردهباک ندکیلیا ماکتندزنابز روند د

 هد رع دید تابان هراکشنالواهدهرک لراوهر تخرولوا یصبی کی درغضردینرمدقوا عونرز کن ابر ۱
 هح رس یرع < ردمحاعا یلد شوق كشڪخک ۵ .نابز رار دیو مس نادا هضاع شضهدردفو رعمدلهاوو روس در ولا ناتن

 قالطا هن رم راضعیو هنر رش راض عبر اربد یخ دزولا نحو ریفاصعلا ةسلاوربفاضعل ناله رعرولوا همیشهنناسل 0

 یکشدوزارت هل هملقنءاههدنزو هنا ج هنابررو لوا قالطا هو ساجر مکن برو د اغا قادوب شید اکو: دیکرتزاردیا

 یرقوب هدنزوربش ریز رد کن دود تص خرو نذا ناطر نامر هلواهدنازتم ل دمکه نرهر اسو کسا شب :اوىلدەقوۇ

 هناعرولو فال شورب سورپ ر روتلوا ر بعت نوتسوا کروم :دءدهبهکف هکرسورونب دقوفهدس رعردهنسانعم تسواو

 هکردنالوق تسوا هدنرود رک ببار اه تفاک بترون د هر هنس نال تروا هت سوا یکن اغرول نکرونواورو ناد ۱

 تسدرپزردس او درابهدهیناث قعبیطرد رهوج روش مندنعود رمز درز رونلوارببعتنالوق همروشآوروقبط

 نرونملو بستم قو زور تدارک دات ی
 هک كم هک ك مرو ت روظ هلان نوکسرغدر ر د هنسانه ٥ ر ختو لو هل لوه هکر سو فاتح یاب 1 ۱ واکریز زردهنتانعماا

 هحولز رده انعم لر ادولفک ر رکیز رارب دید فو اوقلنز ردة مراة حا دصبورو اهلغمرب بورششیدزوآ 1

 ردهنسانعم بقرتو ات یو لمان و لوگ هدشنزوهدومن هدوز هدوار ردهتسانعم افصو تادل نالواهدعاج هلا هکمیاخ

 نالوالزاب همالسلا هملع دوا د ترمطح هدننزورومص رولز روز رازب دارن هد رع رود ید هزس یراکدیدهصاریو ۱

 ردکعد بوتکمکردهنمانعم روبنح روز لغلوا لوعفم عج لوعف ردم رع یم هکر وزو ردییهسا یواعس تاک 1

 هړ زو نور نو زلو تاحش هنضس نشود زولواهدابرد هکر دهنساننعم لانتو قثروجنو با درک دنزوزو زور
 راتفرکو رهقلا تو وکو رد هسانعم نالانژ ناوانوهراصنو ر د هنسانعم فو ی درو زحارب هدا انفو لب

 ندلع رب لرکردهنسادعم طوقسو ليش ردن ددې زر دل اود مسا ند ند جز رهدسز رو هدنموفه دز زز راک نداد ۱

 ۱, هی رعهدنزو سبح سر نوساوا كمثود ندنردقو توق هل غل وارو لیلع ركز ندرادتعاو منم دلرکو

 1 ۳ قات بابردعفانناعما محو لدامت هدد در e >یزوایروهزو- درام زن ترور موا یرزوق ةضاضو ەد هوم:یروفوهن 1
 ۱ چ مرب زر ردترامع ندا ناشن 2 سز ردهدنرک.دهروسکشیازاا

 ۱ کرد هنسانعم لمر و نرو ظل سر اق فاکر نع م ضو ءاب ے۶ رکدرورغدرزډ هنسانع هرب ر اوان هح i ماوس
a aaa 
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 شاید ر ولهرقهدنکر ت رتردب رع مندنول حاز a قذعم فورعملرسراففاک ازرواك ەتسانعمەطاجشو|

 هلع عو لشد و ر ر دنادندرتشلاز هدسراغ هو راطع)د هد دور منع و یراّصو دنقلقهدنموردنع ول ی ر? 5 زولواع و و

 ةثضاسو ردخورمشم هلادنقاق یلشیو سدقلف ین دق ضاب دا امنخ وارد سوتقا هدیانولو سودقلق هدیمزر
 ر وادا یخد عورو زار واگن هلک شا هیشب ر او رولوانرولا شفخوقآ لت امهسراص رار د فاء نشهد زرع

 لاس لاز راردنارمنعت رر رمقیحاس ملقب رک هماعردیسو راض ل امل شدید رق حاروروش دهفک اشالا ح ازهدٌس نع
 ین ىشان یش اتو یی رک هدقدغوط ندهن اردنجما یردبكحسرو ردهتسانعمولل اقصقاو رادنخ او هحوقهدنزو

 انعر لازو لاعهدلاژ هل رامتعا لاله كله کرب رولوادیاک ندناجمآ وربآلآر وربالاز یدنلوا هست نا لاژ لغلوا ضا

 ميقعلار وو ردضس لار رد هک ن دص حش تعفشو تفر یو ندا ند لد هیندیفس رسلار زد سرزد زر ایر دا 2

 ندنروش .یسهناخكن مالاسلاهیلع حو ناف 19 هح ودرب هفوکلاز ردهاک ندایند تش زوکلازو

 یسهناخهدنلخاد یصاخیارمسكناو رشول هکر درا هحوخرپ نادملار یدع ]تناصاررض اعطقاک بو دنا نارو و
 هلصر ءهقا ملا هد هر هروح وا نودنااش یارسوارتشا یرلهصرعو ت تو نالوا هدنفار طا یداراز

 فاصاا یهر یدناوادرت هیت واں روهراو هنتسوا ید ناورشو ت رونعاض هلم دورت هدودلوآ بلاط هتسارتشا

 قالطا 9 نانلوارمعت كنحوردامند نندو هتسوم لار رده اک ن دانند هضاخسلار لیجکو> یهز

 ناک ن روا ندر و ماج 2 دهنغلراوب ههورکن تاک ولار !ولازرلرب دی دولزرد هنس اذعمقلعو لوس هدنزوولاولار رولوا
 نوکرب رده اکر اکشن وزع دوج ز ددا هردرب هدن اتسدنههدنزو مار ر ماز رزات lat یکفوزغآ او هل اههورک

 ردغایرت هکر دورادرب یاودهدشنزونام فا نارهماز ردا اوقنم یی دان اراکشتروق ج وازووازوبهدهردلواهدنفر ظ
 چکا كنهبسعت روش هل اتق یاب داتمازر ردتغل ید نورهماز هلاواو راراتقه وزاد شور دواتصاخر هزات یعد
 زاداقان تازو یبشعو ےظہت لدلاصموروما عقاو هدر نمزور هکر دیدآ هتشر ریو ردنوک ی نزکس

 هدنساعهدنزو مماح عم ےھاز رددوعمیمروفاسو لک ایک او تلهکددجاعا هدموق سم مول ردشلءدماک | یصوصخ

 هنسانعم وساازاو فرطنازا رود وسنارو فرطنا زالغم رد دفع ازا ةد نرو اح نار نار ردیدآ قمریارب لوس

 واز رولوا هناک یشدندک | هقا هو قلاط هرکفو كتوشود E اکدصرولاز یدنلوانام هدنسهدامرتساز
 راک ار دکس ورب ایسولدانقکر درس هکر کتی قابواهدشزو هاچ هر هنازرولوادارباهدعفوموب ی د ندرت دصر دصر

 لجو نون وکس ےا جار :زدنکحو قول کشک شهلا تفنخراضهدر دادارفزاردورودهدنراز ءاقاحواو نورفز

 قوئو از رک ۱ راو ینانعم ترد هدنزو واخ وار ردرب یک دوس بوغوط كناسنا هکردهنسانعم فولأمرطو
 ی هرا چ رکی نعد هرات شخ عروس . دهشهرد عاط ۳ ردهنساتعمر امعمویداتسای وا ؟ردهتسانعمتسدریزواا

 ندالعخو تر دقو تو روس دهن زدلبهرهز ردهنسانعهراکتمدخ و مداخ | راویماتعمنواهدنزوروارواز

 یراوسیراوراح ه ردهتسانعمتآرحوهرهز ٤ رولکهنشانعماناوو لک هلا "یوقوولتما ضو رد هنسانعم لاو
 هاسنا ۷ ردهننانعم تمالسو کدنزو تفاعهر ونى دەل از ەدە رعرونلوارمسعت ت هکر رطافو تا كج ەن غد

 هدنناذ ید لنرتعثوصهر ةورولوادنسذمیمارب 2 دازوکن دن سعی رد دیش ض رس ندرت عزوکهکو صدر 1

 یکعزوکهدقداواهل ود رولا سنتخهدهسنع بش نالوا هدر فرق قاقصالا 4ض تزوطر هکردهنن رغ تدوطرر

 اضتقا ییمدع یفاذ هکر دهتسانعم عن | ۰ زد هنسانعمیرجو شک انو لی رد هنا تغمر كن ۸ ردناعنم

 ۶ ۍش لکی ع هناا هجزلا هلع یواضہ 9-۳ زدم هدد رب E راو لغد ناب امرتفت دمای ین زد شن دنا

 د روازر د هنسانعم دوجولا عن هل هب اان اتو کنول لشو ییا رک دنآ هنا ريزو

 شو هانعمواوروا و هدهسدا اعم دیزلی یر اشم م دزو نتساخ اواو مش شواز سداز رده اتعمدو سو شات زف ۱

YRS ۱تالو هکر دفدا مو هد زو لن دار لوا لواز رازتدهدهت زدازد راطغهدزو  

 الا راربد لوازنابز ردتغلرب ننس راه اخ ناچار ید هند هدرقسوموردندآ ی ولو )نشر گر ددا ناتو

 رعت یاو قر حوا هاد کر زارت د یدو اهر ددر ومد نال ذر وا هثغانا باودهدنزو هناخژ اک“ نالواز از دز خود

 قوُوار قووار یدنلوارک فکر د هنا عمن وازهدبزو زو شوماخش HIG و لکه نسانهمد عج یوم وم و جاص قحر وة ور ۇل

 | قوح هدنرادماش رارزودهزنوقوا ندتخاش رولوانوزاو هغ ارد سار عشرورولوا لع دنداکب لوا وند رطاوا
 أ رد هننانعمرت فرطفازا هکر دفرت و تا ازل دس ضرتسناررازب دت ویو هکردیح انا ین زقنامن رصثودرولوا

 رددنسانعم رامعمو اسداتسنا هدنرو لعاه لیوا لدوار ردنعما یہ رو هو هوا دع الظصأ نارک ایک ہد زو قوراف| |

 دهار ِ :
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 نایبنلط و تارن رن ید ندرلنآ ابو دیا تیک هبا ماسو رصمو مور یاکحو ت>ایسورستدمرب ید لماکورش ام

 ثاعا هصن قفاومهنلطاع نی او طب نیدو هروب نم مولع هدناو فیل ات باکرب هرززا ینراف تخلو یدلم!باستک |

 ید مهف سانعمهسک یه یدیاردیا عز می داوا باما کوب ردە واعءتغل یدلب هیعستهلاغاتسد[ او جرد

 ید و ید زوم اد فو یو دنکهدعد ی دم هدا ارضا ی شل نمک | ید مکس نس اما ج

 لود ید ا ضرع ۳۹ د نوراو هناتسکر تو هد الو جو دنه مر یدلی بس بنز اب بو دیا حاضیاو ح مث

 یدلنا توعدهسوج تلمیهاتنکب وک هنطب هیسارهل س بساتشک,تنقاع ران دساحارخا ندٌتالو بوت |

 یدلیاما هنعاسا قلخو لوق یتلم بو دباقیدصت هل رس ایف هز ح٥ ی لاو یدنارخ | ارش ًاتاک اش دا همش ناه داو |[
 یدلیا نفد هدرخطسا علق بو دنا شقت هللوتلا بوزان هنسیردز Kr الشنكس ی اتوای راغ رکی دتا فیل دا

 دو زدی مهار تر ضمب کا هنوز کاور تب را و درلضعتو

 نیسحالمو صاالوق یهتنا اعت لا دنع علا ردیجساماماولوا یکی داندنسلم مالسلا هیلع مهاربانب زرو تسدرز

 هشت و راردنا اعدایعاسا همالسا | يلع مادون نسدسوخ تعاج هکر دشعدهدربسفتلار هاوج ظعاوا

 هله جوو نیر قلتش ھام دءعدرار دیادعراکد زذا ترقن د هلو تولس قیا 1 هکلیر دلکد هنت ادی :راکد لب !تدابع

 دات ٌهعرفوردمدا ۲ ترضح هد تنضعهبومدآنیاهدندنع ثمویکی رب دزکس یراپهاذملوصا هکی دانی ۱

 مال لا هيلع ےداربا ترضح قآر د ےکح تشدرز باص ا کرد همتشدرز هلن ةقرفردربکناو ز باحصا کرد هنوز ۳
 نکن دات فام ۵ دیس ردراشاوابهاد دتلورون مدق کرد هوش هعوار هقرفورا دیاداقتعار خس هرکصند

 ناورشودر دی دا ةر درا ڈو ا لد نه عدا کرد هک کد نه هسداسیدلیاعارتشاتهذمر ندنیه ذم كنوحو كناراصن ِ

 هنمرهاونادرب م بو دیا ملکت ن دی دق نیلصا کرد هاش دهق رد هعجاسیدلب الاله هل عاما آ نودنارو هطهدنرصع

 رردیاداقتعارش لع اف هلا رارطضا ییمزهاوربخ ل عاف لار ابتخا شا درب هکردهننوق نه هر ذ هتماع زدراشلوا لی اف

 یدلرا مسقنم هر هقرق شدید رب ره هدر یکی او بولو ا بعشنم هب هق رد نوا یدرب رههقر دنا ند هقرفرکسو

 نیداوهدمکرتروُ دى نسر ابر ناکام علت زز دبتنو سرا یار ردٌشلوابهذمشع سوب شام عو ۱
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 تتهدراز هللادمض تدراز یدنلوارک ذکر د هنسانعم شوخاز شرؤخراز ردهومم فور عم یراکد ید یملزوظ ۱
 لاسموقو یفهدشزوكنردا لا هممنیغ تنعرار ,یدنلوارک د هکر د هنسانعم تشتراز هب اه م٥ نشو اه نو کس |

 هلانورواک هتسانعمترا ةو تاذو یلدرازوقلرا او ورد هتسانعم لیلذورازوریقوروشب هدنزوهراچ هزار روش درب

 هنابزات هنان راز یدنلوا رک درک رم هاتون قوا ز باهمض تشهراز دواک هتیم اتم زانو ع مضتو هب ر رکو

 هر دزفجشوقهایسر هدناکش فنر r لازار رد هنس ادعم یراز بوو هب یکم تاب هدشزو ْ
E 1هکرتنج هوا بول  E SIEهدنزو لصاح لزاز زرد ید یی ےل ارد عاطو ییعیقم  

 ندکر هتواو ندقراک» لواوندقرط لوا E هرز ورټس | رتساز روش دەبا نانلوارنبعتىكروس |
 هکردهنسانعهدشا دحوردهنس انچم قثراو هدایزو رولوا كيد ند هقبازواو ندهصع اشا هروکه نحو مورد هنسانعم

 هکر دنحرکوک هایسسن>زپ ؟ردبآ ارغو هغرق | داویسادعمیلاهدننزوغام عار غار ررلوا كع دی دلوا كةن مو ید لر
 سا کباب کردهنساتعهناک هش وک ۽ رونلوا قالطاهد هب هنتفاز اه هلخلواراکه نفوزاجن هغرق ۳ رولوالر ملا

 حاز 1 ردهمغنو توصزبهدیتسوم 9 رر د غاز یځدهدږک رت راررک کا یتضووط زدیقراص نالوا هدنرب هک ۱
 هدننزو جی راخ ۳1۳ ر ونلوارممعت ق وخاف هشابدکرد هباک ندعب رنو شاررسو نعط هلیسزاف یاب ابعاز ایعار ۳ ردهنسانعم

 هدنارم و یا وب شرک انعمهلصوحو نادهنیج هدنزورعاس رعار دهس ایج غاب ۱
 یلدرتوم یماعددب کن دهن سکن ایز هیسو ردکع دوالد هخرق ردفصو هدنقح تآ نابزغاز نابزغاز ردتغلهدهلدىع مضوژدا ۱

 ررونللوف درک زره هلکنا دکردتلآ زا نانلو ارننعت یلزوب هغ رد هلن وب لونغاز لوتعاز رولدا هی اکندصعیصروق

 لوعاز ر روم د.ید هر هرو سامو ر دبر كعکیدموم ?an ب .دهنساط نادععشم دننزوهدوسآ ها ةانشمیات هبوعاز/ 1

 دخاب هقار هار یاعت هلبهاشنارواک هدنلم ی : و ههو ر کد اکر ونس دهتخلراوب تل ۲ نالوا بغت ههورکناکهدننزو لوسا 1 1
 راو دیدردتنوا ید eR oP aE هیبشهنغآتفرص نابورد هنسانعمذفنقو برکه دشنزو |

 1 عاسا قب روفاز روئلوا رمیعت یلنولوق هدناویحو هز دمو یاب نالغزاهدیکرتورحر هد رع ردناکم قح هنلوا 1 ۱ عموما هکرردهیسانعم ناړه زوناد هع هدننزونامساب نادفاز ردهتسانعم یروا و ه2 قلطمهدننزوقایس قاز ۱

 نبسویار اراحو نوشآو ناتسوروناو اربجت قوحوچ قولو چو قاشوا نالغوا هکر ون براق زد تاچ وکرت دنا ۱ ۱

 نم 01 ۷۹
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 ردقناسنا تمافیدف ننسزاجرولوایاشو یز اجرولواعونیکدای اغا مو قزاز زر زو دب دیا طاعیلخر دهر هر رخ

 هانس .یرعو یراصو ةدننشش نیما هدنحوا كنت رالادکحو م هیدس هر هرتسد قارطاو ضرغا ندنفروران قررو

 یرعو یراصیکحو لنکیدوریک | ندیزاخحیماش عونو رولوا یک ماسوسیرهناد نالواهدنفوحو هيي هب دل لهو

 ندن "او زد عارد کیارارید نوددورهذینان رسو نون درس ەد زنان وو دهد و کی ناو وززلوارکا ندو]مله

 ی نمرق هد اعو رظنعشوخ یکحو لت د حو ی از هعاراا هب رکو یدو لد وطوزودیفار طاو ضد عورببکق روورکا
 شروخازر داتا 7 مم یسهرس س ردن دیراعتا دنههکد دليا رقت لالا ارع# طفل لخازراضءنو رولوا یعاردلیو

 دان داز دار هدننزو نکم هبا ةانشم یانو فاعروس دنیتتفهدس : رع ردنزولاخ نیا لوادت ماعطز آ هکر د فف شرو داز

 یو دازوهزرد هنسانعم تب ر ذو لسیودلو ۲ ردا قتعمورحزدمشفحدازآ ۱ راویسانعمشدهدنزو

 کن نیفدارتمنیجم|ندیاتلالد همان عموله دسر افروت دهددازهز نو دنا فذح یواو رد هنسانعمشودو لود

 هکر دب رابرواب شاو رطافو تآ کرد هنسانعمهزک ة صاخو کد یشروخ رونلوا لامعتساهبانعملواهن بونلوا
 تشوکهنلود هودو هب وصهنلو نلشاورط او یاط هنلود كنه دق دنلوارک ذهقشدوروناواربسعت نولوتو لود هدیکر ت

 لاسو ڻس ه هنسانعم یدروغوط رولوا یضام ندندساز ۽ ردهنسانعمیمروعوطوندس از ۳رونلواریمعت

 قزاوهشوهدس رعو رود هدمار دز هدر ك هید یدلواربږو یدلاجوقالثم رونلورببعت شا. هکر د هنسانعمر عر
 هلا هلو دعمواو روخداز ردهنسانعم هدرولناسو ریوولشابو هحوق هدنزووزان هبا هم یا وخدار ردهنس انعم
 ردنسانعمواش اوز بتخ او هچوفهدشزو تسورانلذورعمواو تسوح دآزردتفل هد هیاواو فذح رد هنسانعموخ دز

 روند هدهصعتندبافرص یکلماموهلواناونانر ؛فح ءلغلوا لک لا لیلقوزسزاتو هکر ون د هب هنسک لواو

 هسرولوا لب ادتمهفر طه یراخاش راد ین یولس مانع کورس یر شو بشار ددازآدرنسکر دیففومسداز آور داز ۱

 یم ورس هنالوا یرغوطو لاتح خاشیم اورون دداز ادرس هنالو اراو مهو یرغ غوطهرزوا خاش ر هرابکیرلر دزانو مس
 ر دیرصتخدیحداز آد محد از ردب ای ارفا حس ضعملادنعو بایسارفار دیهدننزو مخراچ هلا چم نیش خش مش میشدازرونب د

 ناماسوزا و شول نو هدنزودوو رات هلن هدخومیادوبودآز رد هنس انعم تو رهو تمه بحاصو می رکو در £ <

 مظنردهسلق تاض تاضوفش هکردرکعلا تنبرطاخ هدازردم رزودنزرفهکردهنسانعمدازهدنزوهداس هداز هداز ردهنسانعم

 ندمالک نهد#هداززونلوا لامعتسا هدر هنسن نانلوا لاا هان رک ف تود قاطمورذرامع ندهعبد تالک رنو
 هدنزورال راز ردپ وسنم هن ز داپ ځ یمردرومد دکن ها سه دازرد وب اک ن داہقعوایند ل عهرور شش ۂداررذھ اک

 هنسانعم هملغو یھ واو تركو وروس در ازیکهرب نت وراز هلال هر ن هلال الد مر د هنس انعم تدنمناکم كج هم تاب

 تل هلالو تالاکه دراز هلالورازلک الثمر ونلوارممعت هما ینه اکو تلد اکهدىکق ندنسهلک راز شا هک هوا ا اک

 ههح نم قرف هلاناتسو ردنعضتم ینا یانعم مهو لزا یانعم مه د قلتو دراز بنيو تازوطهدزاز 3 ۳

 رولک هسراانعم فغحو رةحو فرو یفیعضو ر و ذلو ار عت ها یرب ,لکندناتسلکو ثالاکندرازلک فو ملا

 ینلغ ینا قنا هل نحو شزوسورولکه نسانعمنابرکو نالانورو لواربعت قی رآهدیکرتدکر دفن تدرازنهدانعمو
 كنعاراز رونلواربمعت تام رکوکهکردهنسانعمقمروا هح نالسرا هدر رعوردتغلهد لار ددشتورولک هنسانعم

Eتشب راخ هلن اتم یات تشترار رور ق لاسموقو یر ی  
 یو نم ام

A TREE RRR ERN 

 تنطاس یدلبا لات راد اک دیزابودنزهدق دلوا یوزنم تدمرب هدنآ بولوا لوغ دم هلا تضابرهده وکرب هدنالنس

 ی هوم ناتو شنا کادو ویکدیفنثعار درب یدناندغاطر ؟هندنرورم لیزووا ندس تک
 قلعتم هراددنزکوملا عفدیدرپ وباوجو دزابارث تاک, شت ۲.هدکدلیا بلط هزه مندن آ یدایاتومنءاعدا بولک

 ندقلخ بوداقیدصت ین وب بش اشک یدلوارتاتمالصارا» دکودرفابشع را هنب رزواهلک_# | نانهداهحشدقم
 هدید اقتعا رشلعاف ع نمرهادربخ لعاف نادرو لت اف .هنمرهاژنادر ییعدهع دقلصا کم اویدلبآتوع دمسوح

 هلکم دل مر الاحر دعداوهدنسار ارم ها ماس کردند رس نیطسلخ هد و هریوردن دم ییا هکر دیدراضءبویدیآ

 هناحابرذآ ارادہ ادرعتودرطندهدابق ۱نیطسلف لحا هلکع اتناتخ یدبار دنا تمدخ هن رب ندهدحالمردفورعم
 رولوا هدم دیش ر همسر رد ھارپا یلیصا سوز دنا رذ [ضعملادنعو ید لا عارتخای ہو ند هدا بو

1 ۱ 2 3 

e 

 هد هيضام نور درا خاو نطو م وخ ماکحاوتاضابر مول عر دند نس هذمالت مالسلا هیلعاممرا ترضحم داوخربیدیا

 رهام



۳ 

 pr ناورندسد هوحو و ندزو وم نگر چاوم جور و اوردشموک هل یلمو لوا هکر اربد

 روس دەنغلانروق وقنتس هداركر ر رونلوا ریبعت مافوا مافوادک هر ذم زد :تيزكبر ر رولوالالههدننعاسندبا و ولندن 1
 یشاطهلق رکردابلقو راضشاهدشژوولیز واير ولر ردرولاحرب هسشهغلاب رداکد قلا یقمشحتكیو رولوا هدشاموقاماد

 ارم ردتاہ یرلکدند یلورام شا هکر درآن ےہ ہا ضعیلادنعو رولوا لع هلدارحایرضخ ناسا ر دی لک دد
 مم م - مر راراب و ید ومو ىلج ەنىلزەلك ارش موراب اواخر دند كاك اهنا ولوزولوا طلع 2 وکواتس

 سراغ فاک ارم ده اتمی ر زا زار دراز کده

 e سو یارب عاب یعد ردلوغ رخ ا هکردهسنانعم جدآ ررلسراففاک تانهآسو نهار ودمقو رومد نهآ مد

 دعسهدسب رعردکوک ییاودفورعم دکر دیا قالد وطه دا رسهدننزو تجزیه انتا مهم نعونس تعسءر

 نالو نهو لاشكر دعب نع رها نیر ردنانودرو رم ت غل ضعنلا د دعوو دد اورا ەد ەن تو و اروند

 لتقف هذندب شوا س ندورف زدرزو ن سوط داماد هکرذنعسا لغوا تسواکسکو ږد هاتم ل ور کم هلو هم یاب

 ییشره هکر دفنسانعمتلادعهدنزوزارش زاولر یدنلوازک کرد هەنشانغنس ابر هلال وه یاب جاور یدنلوا

 ردن رابع ندعنمو رر یسهندنآ" دلباستک | هک ردهنسانعمتوهشنالطدهدنزو مشکل ماجور دواک

 هدابلدو لوقةصاشو ردترابعن دلاعفاو لاوقا نابصهمیاصونانذهو < هزر کر دهنسانعه لادوفاع تفاعویر

 هضرا هایم عزو د ةندروق جاعاهدننزووکتوسش ال وھی ا زت ور ودر اش بلد لادوه اوق فاعرولوا تراشا

 هدنزوزبحش ساد : دور زینور ردیهم لوکی اودنانلوارسعتدنوارلحوتفسواو دنورب دنویر ردهنسانعم و ور هیقور راربد

 هرو نارد هدنکنخ ن نشپ رارید خدویرردیمسا غوانسواکیکن هولا قعفردقف اومد قا"لوق ید زعویسمو

 كسواکم ؟ورد همت نانلوارعمعتتالس هکر ر دفة ەركە هد دزو هوم هور یدایا ل تق شوا س سدورف زد هد اوررب یرلردازب

 د ردوورعم  هلکعدهدنز هکر ددا ى مرار هدننغل دنه یاو رز ردهلسانغم ل اورکموررب دین دونر ردیدآ یلغوا

 هنسانعمقاربط قار ووشو ولزوط+ ولر وط هناهز اب نوکسهررر رولک هنسانعملاور کموردهنسانعمحاونر هنا یکم ی از ووتو

 ردهنساتعمهبارح رحو قق هدننار مر ردهنسانعم كانا تارخو قمقس ندمنامر رولک هنسانعم راقتساو للنقد زد

 اة اتنا یاری وتو ندلخربوردهنسانعمنداتفاو لمنودندیوبر ردهنسانعم اش دابه دزو ەش هر هبیر

 مخ هند ور مح هس ردهدنرک ددموعصم یار ثلا تا رداوعقم مساند ند ېر هدر رولکهنسانعم كکوجو|

 فورسزاتفک تنر, نوادر و نلاچ هدرانآولد مظعو هد یو وک لوس شلزو دندج وکر د هنشاتعما

 هدراد ضعدو یکنردهسخوارار دبابترتهر ؟ضنرقد رع 2 وط نانز هکر ردن اک تدالو روسحار ر وس یا ر ردٌتغلهدرلش راف ح

 کرو دهنولاخ شمروغوط یک هدزو هجان هحاز "هحار رولوا هدیراتعجقرفو همشلاف لشودو در در ر
 رردیاعا موقرید هدرکرت رد چا موقزره هدنزولحاد لحازر دک هدول رع مجروناوارببعتهتسشول ۲ ۱

 ۱ ردرونا-ر صوضح هدنهدکر درسا ن دکر هدنانوهدشزواعآ اعر اعر روم د هنارعب هؤ هنکرح نیا ءراسدتزو

 ازدهنسانعم زاعر زعر زعر ردب زعم ندنو هم وودعطات کربنات دتحاربیدامضردیکوکے ت نیراکدید قاب

 اعاد کرو دف هرابواکرح هله نتکورو هس . زلانعم مسرو لغواوسرفو تآوراکمو لیحور دهن رلانعم تب رفغو

 اور ور ردهنسانعم یل نالوا دنن ەد هعر يک ن کر نواز دهبدسن ڼو ر ول ەداثخم و وراق نا ارعه

 ۶ هنسانعملآورکمزقانویرفرد هنساتعم سابو سوز ساویر ردن رابع ندنتماشتساو تفصنءدلاعفاو لاعاو عضو هنا

 ردزوطسهدنناونعزنویر نو هدیربکنآهح كنه ردوزت ور هام انشمیاب دينامو یزورنتلثهر :تغلو

 | هقلا نام .یکیلوار دشعلوا اس هرزوا نا زکس نوا هکر د هدست تایقوتاغت هر دصم هلا هجم یار نرتشم هب یخ ا

 فرم ةا زو با نار ې ردا تاکو تخل زوقطناتنکس هدحو تهت از ر دکر دهدنعسر هجمیاز لصتم|

 ۱ کرد هنن انعمالطهدنتخلدنزابودنزدزوابا امار از ردا تلالدةنلاوححا ضعبكتازردانعم مع هل اذرکردهنشاتعمأ

 وا زوس دش زات نادس اختر رر  یدروآ جم نیغ مشواب نوکس رقبا رفیار ردنوتلالومهمزیغ ۱

 ۱ ارد یخد قلاک اورد هنسانعمرغراز لسراف فار گیر رکبازروتلواریبعت مر و تروظ هخسراقجا دصو تروظ هبادص |
 1 هدنقنوموردندآ هل روردش الولیسر رلربد یحدرورعت ت کردا یبالو .ناتسسه درو لد راک لا لداز لداز

 1 هدننزو جاب حاز حار یا همتا E ER درو ناش اوخ ندسازردب رکدندلیوازالاع ردهبعشرب

 ارون داس هدس :رعرونلوارببعتهسخو هکر و ده یراق شسروفوط ید حازر دهی هر کر دن زعم كاز

 یر نوا

 هد اتو رداک دو اغا موقز هقمشلا فن رکلردراش مر دشت نوای بار نک هدرل هاب الاخ
 یو توی

۰ 



۳ 

 ردراو یمهنوک جاق زیر ولو هدهرفضا اتکا أ یک خاکے دنر -ناتسدرکرون .دهفحاجوار در ندنعو خاک دنزو

 بو رغوط ندنرلخاش هرات ا راروخزوظرادم ره دعد بور دش راق نوازاربهرادر ءوابودس فرب

 یک او هاسردن دنعو تۈر ةارة هد اور زیور وت د ےک درب رعراروق تاوزس یس هلو ةم س ود عمو نوځ زت دوخ او

 | هدنزو رکید د لا لوهحم یا رر ن اوسلوا یسب رغو كوه اروناواببعت با صدکر داش لقي یابیتتتحررولوا

 هدزنزو زج یف مصر کر ردهنسانعم ناونحوناسنا نووسکر رو بول روا هل ایا اخرس ؟ نر نگر ردرهزدادع ودرب

 هراک تر نی یینقلدهدشزو كش دىر )و رب دید شرب روس دیدهنعوا ناصو زر دوس. دهنکک انا

 تمعنو هناع و حدقو رد هش ناله جدقکردهنسانعمهع ر هلو هم یا یر ون دیر تاکدیز رارند

 ند نت رورو دهدهنس هلو همین رفو ی وهننمدرخو هتغفوآ كيش رهور اکو انعمتجرووززآواوهو لماو

 دامو لما لوا یش وو یشناق وح هکر ون روس دهر لوا ړل سر افیاز ریز 2 ردهنساټعم صو کود نترر واک صا لعق

 بوجروس هر اشا نداح رور د هښسانعمهاکو هضح هد ن زو شش هل سر اف یاز لر ر رو لک« هس رانعمش وهواوهو

 تج مز رارززردکی دالا تجربی ر دک اوکو وموغ نجهز رولک هنسانعمقعاسصه 1 زوازویو یلقس

 هابروش ظیلغ لواهبا لوه یاو ردمنس انعم ضو مشخو توارو ةکنواهنشزو نکس ر رولک داخ

 رونه هماعطناناوارییحت ناک شکو هت رهو اکو هرز ماعطیروقولاشمتلک شکر هبلو لادرغوب کروز د

 خفو و رذهتسانعم لزعو كَم رنک آنتش رز واکس ال عة ندنشروروتاوا قالطا هح دقا ند درعا ا ا بر وش

 قلعا ؟ردهتنانعم ابو ىجا 1 راویسانعمتردهدنزو نتسز نیس نسر ردهثسانعمما رخو هعلاصهدس رعنا

 هر هح ول هدن اردراو قر ذهل اا یاتعم ردهتسانعمیاعا هکر ولوا نةم نسب رک ۳ ردهنسانعم ىلىق ىرازوەح وتو

 ندر ردمزوا ع وري هللو هم یان یسز یو رده تساتغف طوختتندیر £ زده نعش رندن e اوا کر ده رکن راقم

 ردهنسانعم هو لاقصهدننزو شک شر واک هتسانعمنفانو نلکووردهننانعدل ازغوكمریکاهدنزو ن دستا

 سدرورد هنسانعم تح از و نابحو هر هللا ل )ونه یانورد هنسانعمرب و تالب نالوا هدنح وا لس دانقشوفهدس رعو

 هنموهفم شکر اع 2 هد نمزکد لاک شراعاهلا درعو ی اتضهدرک دنفس و دب شد ردفدايحهدرلرنات یانعمهلنا

 یسهشدش هدأت ا یضاع شیردوت روس دهنناع رزاتخ لوح شد ر رده اک ندلفاف سس فوخرانوهب ار یی دم رق

 هام طبوشاصا هلا فشن كش هج زان لیدنم واورو داوات ارو رو دهنسهحرانلب ددمود لد نال غده 5

 لقنهیلب | نارذنک لا لماوانلسقاعو | هکروتن د هراکهابقجسا لوا واک سور روت دهد هنس هشوکن دلار طاقت هل هط
 شد زهدکد ان اراسفتسا نس انجم خد لوا یک دلو اواکش د رهدکر ع نساک یدروص هنلغوا نوکرب هسکرب هکر و لوا
 ٍ ا هقیف دربالذمحابصلا لع هکرزوقهرزوا هجو و بودنا دلش هنر ددنکی دنکه هک هکر د صحت لواواک

 | ۵ وشو مسل یزاوجو نالغیکباتف آ رظنیو بودیم یارسیاعربندن ؟لواذلا ساوا لئانمب رقتوشو
 یذیدراقیجرُا ام یف یک دساف تحقن خسارات اد قرن نت واگن

 هدنغبداواواکش د د رهنشانتعایس .زکلغواو مردی مد هلوارو زعم هکی دیده ذکد باش وک یرمسعدرب ردو یعوان وج

 1 تار طضاو شد وشسنهدن اف هک ی :یلوب لاقضندنکش شیرردهدک یا نارذکغلواک شید هزعرع هر روس هانتسا اعطق

 ردي انعم تج ور تربع فو ٹولد ەد نرو لاری لامشیز لامر زولاه اکندکمکح تواسخهدوپبو ندکیا

 نالواهدنکو ونک لا تارت وینا وکب ویو قاصصهدننز روه هشید 2 هشدو زدهنسا ندا ازت یاب ود لاعشر 7

 [ارکذ هدنسهدام هتسر شیپ یوم .ددمقرهدد زعروم دهننلع هتشرورولوا نعتسیلتفا ضاروُم .دهدرخاصص یکی

 هد زو هدي هدیشر هدیسر هنسانعم وو كاکود هر هنس رنا ری هنسنرب هد رو ند رد 0

 ۱ ناک شوت ۳ ردهنسانعم شنلکن در ت لاو شنابو ۲ روس د:هنعاعص قشوهوقراص ۱ زاوینانعم لش

 1۱ اشا هللوه 2 یاو ردهسانعمنابانوهدنشحر 9 رذیدآ .هاشدابنب ندنراهاشدابدنه £ زود هشاقر رح

 ا هللوهج یاو رددنسآتعم دهحو چتو اد ترفت کر 9۳ را هد دزو خدم خد لر ردهتسانعم ح ورګو

 تر رده رلانعم لوکشکو حدقهدنرو لا و لاغیر رو تک غالب احارصع هکر د هنسانعمغار

 زون دك كو ةد رع رودلوادآربا هدنارواحم یانثا کرد هنسانعم علاطلا د یاو ڈاک یاهلنرع قفاک
 کد اکی دردتخل هد هاوو دیار راک ن نان عم علاطو ت عو رولواهراکن دهر ذو رد هنس انعم ل مرو موق هلیسر ان فاکر

 ه ترک لقواوتلوس هشت هاو رم لهاهدنزو ناعم لاو هما هاو هساکدر ردهنسانعم انهم تویو نولطم هد انزوا بز

 ورد يک وقآ نکو صاع ادر دةلم وزب ہد زدن اح بو نح ناوركير ندونسانغمهساکیر هشاکیزرارب ددفنق هد رعود

 زرد



۳۰۹ 

 ننهاو هنمعد ۽ ردهتانعمنوناوو هدعاعو مر ۳ ردهنسانعمتزمو تزکو هن یه ۲ ردهنسانعم قبرطوو |

 وند مش ربش هلن نوبت هایت ند اهن رعرد قیلح لقع ٠ هکر ردهنسانعمزوعشوشوه ۰ ردهنسانعم

 یتلطمو ردهیاکندکباب !جارانو بم هبا نسوا بوصاب هل هل غلا ىلع زایمارخ نداتفاهر رونلوا قرف ند رض

 ا AD سس یو و ماهر رولوا هب اکی د ن دکمروکربا نایزو تزابسخ

 ها هتیا رک ذ هکروشلوا قالطاهد هب هنئمطم سفنو تاولصا لبفاهیلع ردتوکلم :لاعراوسمش ترضح بوک م
 نالوا ها هلاهدرج قالخاو انس ندهجمهدتافصو خلابه امن هحردیرون ها بلقرونونانیمطا بین

 نابهرردید آ ماقدرب ەد قسوم ةد زو یو اعم یواهر ءواهر ردتخ)هد هللادفذحور دن اخمرالول درو اهر رد سنا سقت |

 یکنح یاتسکت یاسیکت نارد همای هر ردهنسانعم لیلدوزوالتهدنزورهنش ریه, رهر ا

 ناملاط لزاناورهر رار دیا لاک اجنیراهماحرابتخا ف !بواوازوعشل اوانسران دن شرا هکر دز غآرب ندنرا زاغآ
 هدسزو ةا ود ةا هاشەز ردهزابسهعبس نودرک نآوزهر ردر کلاس لكلا ع رعس ناورهر زد نیدناکلاسو یح

 هدراهدنزو هشعر هلف ودومءاه هشهر رونلوا رنعت هحط دا ر دلو تلشباو ولوا هکر دهسانعمهآ ره اش

 دونلواریبعت نیعط هکر دماصوص شم ]ناب بواب رواوو شلو ا یص-هدنم د ییعیهدرک ایسآدضک ذکرد هتسانعم

 یاعهر هلسراف فاک یاشکهر هر ردا نعم لورا خدو هدنرو یشحو یشهر یشهر رونلوا لواہت بولمتاع هزمکیژ لا

 ردهنسانعم هدناوخو ترم لسو اف فاک ىو کەر زدمما نوک ییندبنوا نده درخدرب کید روش هدنزو هدنزو

 ۱ لیس ناو هراو هراواو تب رغنایلوا یدرول یربو خلد نږیا ل اوب بور واوا هدنراشا هجو کو هدنرزوالوډ نشندر

 تعرس دروهر ر ول اواقالطا هّس را 4 اوقمرافت نو یکم وکنالواهرزوالوبو یجابو قب رطلا عاطقوذص اف ىعاسو )

 هدر یخ دو ردهنسانعم ادا "یطو لمرود ندندرولنوسلوا مدآ نوساواتآ ردهنسانعم یی دیا" یط لو هلا

 هد:نزوراتفرراوهرر دیو ره شی دلو مالسلا هيلع مداه اکبل وزن هکر دنا بو دنرس لج هدنزوونسوهررولوا قالطا

 نکس او رد هنساتعم راک تمدخو رک اجو هدنب هدننزو یې یهر ردیفتحراوهر روهر زو د هنآ لشیرودهغرو |
 یار فا باب ردهنسانعم قلواصالخو قطروق هدنروندرسر ندیهر هسک و هتسیا یعد ۷ ۷

 دهر بحاصرددوخ ًامندنوناینهرردهنسنانعم ن نسحقلحو حالصودهز هلناهنوکس هرردهدنرک ذهمومدم

 هل اهر ردهنسانعم دهازو جا هیشزو نایک "نابهر ردویکردار وزردوکنا هدننزومالغ ماهر هتسانعمحالصو

 کردیا بید رس لح هل اواو دمو ءاه مہک حض وهر یدل وا صاخ لع هدب راشد شک ی راصن فت اطەدعب ردبنک یه ندناب

 جو داوسو ناشن نرو کح ندفا ری او ردهنسانعم هدعافو شورو زرطو ردمالسلا هيلع هلنا قص خدا طم

 ردلجشم ید اکر تغل یکی اناسکسە دب ابحوا زد هد نمر هلمهم یار لصتم هبق اتش یاب ناب یهر کیا ردهنسانعم

 یردبا زاوهداز اش کا کر ار دنا ل قن بوشر در هشروپشمرب هدقارعهدننزو ی: یر یر راده رک دد دهحوتفم یار لژابأت ۱

 یزبرهب وشود هر هعزانمهدنادینهیهمت ماع الادعتراب دلی اا رهشرباه افتایدیازار كسب ؤ کی د دو یرییجعا كس س |

 لهاو یار یرو یرهش نوچ ا نی ام ییفواو عار عفدا یمالقعكتنو تیتر لبا دارم ین اوا هجا ید نک

 هدنسز نارو انا هدح و مءان خهوءاننوکس لہ دن ز ردهنسام عمهاسدابیرهدببغل كر فورا دن اقالطاز زارهمناکسو

 رعت ی EEE ید درن شوخ ندنعا ون نار یر انار یدلوا عقاد یکج خر دزاودردارصچرہ 9

 ردئان یرلکدیدتش ثوکناج رم هماع هکر د شوک تز مدوآدناکر رارید نکلسف کنرفو یلاطخ ال هدرلر اند وراز دنا |
 رو دهرا تم مزار لدیر دیر ردهاک ندناتف "۲عاهش دز ناگر روش, دراملاناد هدم ,رعردندنعو نار

 هدننزونا ارجص لفافو اھ خف تاقىر لکه نسانعفزو هک نبش وزد هنا عم اب لغ دواک و ل ب ھا نعد ۱

 | فورعم هلجاو هلا لوهحتءا سا ر ردهدنرف ؛دهروسکم یار فا تان رددشس انعمنارهعز هد رع تغلضعد |

 یسددنر افهس هدرابد ضعبو یابزراضءدر درو هشم ییرشساسرژزاذب تیزشندننهراصعردت اتریوامعط شو ام

 هشد ر هلا ةانشم یا هنر يدنلوا رک دهکردهنسانعمخثامتار هلحوتغمنول جاسر جار رر د نق شع فرع نوش ا نالوا

 رارام باہسار ی E اور وکیک نولاصهدقدنوفهب وص زون د هغر نف دنه هک سام هردو

 راګر یدنلوا رک ذ هکردهنسانعمخامشز جاز ردرطنی دنس هلازا هک لورکندسا بل قلعتمەكينا اص توش
 نالا هاد رغولو دسوروناواقالطا هنانحنالم اازیکهاضوضشرون دهن أبیحیلطم هد زورا دید لتر اف م <

 لچر رد هنسانعم راچ رهدنزو لامي لاحر رزدباقالطا هلابرم یهلوةمییتوهطلسوروطارب هیت

 نین تب ها ته یی ید 7: ررد هلساذعمزاشریدول هاجر ردو رگ ندنول
 س

 ر ۷۸



 یشاطزوکهدیکرتو رونلا رج هد رع هکرداشاشفهمماو ردنلباقمقاوک ارف هک یل دیا فانشور رد موخو
 هدیقسوم عار نشور ردعفاد ن راف ذوو ع زف قیلعتهرزوا لافطاردندذنع هیوداردرهوج نلسدیماط دیشاطانتورو
 هکرولکه نسانعم ناد ینشورو زوناوا عضو نوعا كامرک اضهناخ کرد هاج وکو هرضب نادنسور نادنشور رداونرب
 HI رازبد هرهنسک تاصالهاو تسارف بحاص سابق ندور رد ید نمک یاو هقارپدیکز ردنا دغارچ

 ورادرپیدنههدش هرات م یرو ټو ی دادا حوت هضدجو مارادتصوقآ ردنکسا ردب زقاراد كلم هلنونو نش خف
 همر ککر د ةع خورآ خور رار دك نشور هب :ییلحشم قلخ قیالو نکدهدناتسدنهو ردفورعمرلرجما لطاش هکردیدآ

 قم ادلاو قمارصص هوا یرب یکی کلت نوحما قجاف ەئ 4و طب کرد هنس انعم ی هابورهلیحهدس ر ءورد هنسانعماشحو

 ناقبح یکتورب یرغوط هفرطرب كغاط اکران لبلافناو زد هنسانعم ىج اق هنداح هنسنر ةمفحو

 ىر دد قنا ذکر دانوطقرزب مس | هدننابزددقریم دقس فور ردیفدامسانوز ساتغور ردنجوایروس

 ردیرو اس وکه کرد هشسانعم با ها دهلنسر اف فاک اکو کور ردیمما نانو یکسری! افر ہک سفور ردمگ ۱

 قفومن هننطاب یرهاظ لفاکخ ف شکدر رووا ه اک د هزانج یاو شو موق یادتقمو سر فا توا كا اواو
 هکرولو ۱ قف م وزوردروهشم تکلمهلفو رعمواورد هنسانعمر اهز ی وم ی یققساق هدروم وه مور وز زدم بام ۱

 یدنکو قوا لدور غردرهشرب هدناتسکنرف هدنزوزوسدوع هل ننس سولمور سولمور مزو مد عیردهنسانعمن هیور 6

 واو اور امور ىدا رارفبولتروق بی رقتربهدع»یدلن | م داخ ی دوديع قح هلو ا یر دیءانبلا لبق یدلب اهرم هت هلا

 رذهلینانعممادناغوم همورر همور روح دنامرهدس , رعزدران رد هم انعانهددنفا دنژاودنز لو تفم مو لوه

 یعبطنولت یو یور ردمارطق یشابزوکهک 5 نیعلاعومد ناک یور ردهنسانعمراهز یوم ییققبساق ةصاحو
 شهلیس هکر دنفدارح هدودر هدنرواتتسوب امور :اتشور رذارآ!اعناتف "اانعر نزیور رده باک ندهنبکقانوانالوا

 هدنروهبموت همورر دهب اکندز دن وب هضک دنهو یورو یکنزو یوزر دهتسانعم افصمو لضم شاخ !یبایو
 ردهفاسم یال به همت طتطسق یداتاا هلا دیلقت هن هک اطنایلهداد لواناورشو ردهدلب رب هدنلحاوسمو رم
 اک فور رفل نر یدآهبضقرب هدناتسدنه لا لوه ګواوور د هتس انعم ث عامو تهجو بیس هدننزو نون نور نور رد

 ەودەدہن رع رارذنا لامعتسا رلغامص هکردب راک دید کوک هن و لزفو لوک لزفهللوهحواو ساور نانژر رد وسنُم

 ەدكدرۈك. فزو ك سو رع یلحداماد دکر ردهبدهنانلوارمبعت کلمر وکر رود اغ یورو اعور راریدیخدر 2 قورعو
 ندنو ناتهور رولکه نسانعم حالصودهزو هنس>ح ترسو ردندآ غاطرب هدننک# لداکهدنزوهوک هور ردیااطعا

 ولش اتو شنووللامقاهدننزو هد وج هدنهور را دید نابهر بو فرذطقر ذکی د اصو هور بجاصردذوخ ام

 ردویراک دید یدنه دالو رارزو درا ل٥ صاخندنآ رددال و ولره وج مسقرب باه رسک یهور ردهتسانجم نیک ] نيک |
 هوز هور ردتخا یندیانهورو روش د ځد هيل ولره وجور د هنسانعم یهور ید وډ هدننزوانوسوډ انمهور
 فلا | اور ردیرلکدناریبعت حوندنعسف تازلف ها لوهخ واو یدنلوارک ذ دشا و یور ردهنسانعم

 شوب یور رد هنسانعم قمشیو باقن دن یورر یورردهتسانعم هعقاوو سودهدس :رعورد هنسانعمهدن ورو تبان هل لعاف

 فن طلتوناسحاو تورم ندو لدیورر ذهنسانعم هل قلا فب رشوحوقلا دنس نادناخکور رددهنسانعم سوور ۱
 نزوسهلبا لوهحواو نیور ردهباکنذکسع | تلرمکع رط ندیدیور رولو هان دکمروتسوکتافتلاو هج وكلا
 ميلع هللا تاواص معمای مدآ لسا یوررد هنساثعمسانور دوب سان سا ور ردهنسانعم مودم س انور هدتنزو

 یوز ردهنسانعم سان ور هد زو ك نشوه دود سور روئلوا لامعتسا هنسانعممارآ اورارهاراخوردن رج نیما

 ناولېپ ربهدنزو نیزوز هلا لوه واو نور ر ندور رولوا هک يسد ندکمروتشوکل ولو لک م رطاخو یلدا لصاح ندو ندوع
 اله ن هرینهدنکتحنخرهدزاژدر ردیدآ یلغعوایدكناسارفاوردلعوا لنشر رددامادرروسوطر دیدآیاربا

 هب هنسف نالژا ن دحس .واةطمو رذیدا تال و ریو یدنکهدنلان هرب یت دلوا دکر ديما خوای د كن هسیو نازبو یدنیا

 زدنیور دونلواقالطآ هدبهدعمو رولواهاک ید نداوزغمو ردرابدنتسابقا نی دز دون دنب ور

 || ناونغفه رایدنشما یدلیا سرخ هد هلق لوا بو ووطن رازف E N HOE ناروب هللاد

 9 ور ردهنسانعمننب ور ن نهتور یدلب داصالخ یرلسو تؤ لتفیساجراو عة معلق بوراو ندناوف

 زدنب ورزدهتور رونلاح هدیهاشدابناودد راهرو مدت راد شوک لوس شلزود ند جو یک بوک

 رگردهدنعسر هلمهم یار لصتم هاه ناب یکیا یترکب ردهناک ندم آ ۱ لکهلا"یوق نب رهن ور ردهنسانعم ۱
 ۱ ۱ راو یتاتعهشپ هل اهنوکس TIPE o هحومغیارلوآ با رر)یٌبسم یبافوتغلزکس یرگید دبی[

) 



r REEکن  

 ۳۳ وه كد رر ر دیا لامعتساراغ اصر د هرو لزق و رد ما| سات ور هد دزو نز دو نروس ندور روشزارعت لا لندن آ 1

 | ەى رود ش اشا هد وص قعصاو ردهثنانعماعماو قسرغدهدننزوهدوس هدور هدرر ردهنسانعم ندور جدو هدسزو ۱

 او هلوه واو نوکس انمرور انمرور روم د ظہع٭ ہہ رع رر د خد هدرکه دوررار دراز 5 هد غاي کوولاد هشوقو

 نوکهدنزوزوس زور رو دنامرءدنن ,رعردران کرد هنسانعم ران هدنتفادنزایودنز و ميمخفو ۱
 زدن و و

 توس

 یرلک دنا رعت اب هدیلیا دا مدروردةورعم یرازابهبنشراچو یلاصو یرازابة هجر دنیهتم رایو ااو اف ثراح ابو

 یاحمض ب بسخزور ردهنسانعمتارب جرد س هڪک ت نارب مچ بشرد نوک نشد نوا كم رش نابهشهکردنوک

 ردمنوک تمایق دکردرارتلا مون تنردزو كنردزور ردراکب مدنخو, همیح رادزوز رربد نوش هنالوانلمصکر دوبار ات و

 جرور|ا

 هلسراخ فاک راک زور زدةیظل تقو نالوا ید امسععولطهلارف 8 "ارفزور ردن وکراز 1 اورا داو ټبیتصمو تام

 هلس رعفاکو یک فا اوح راک ز ور رولوا نامز مساةاداو ردهنسانعم تصخ رو تادمونص ردو رد را دانان هن امز ۳

 ه امیناکتفرراک زور رد هاك ن دکب انامزورععییضت ندرب راک ز ور ردین کنج هکر دهنسانعمنر دمو |
 .ROR س ششوک ر رر ردندنساعما ب اتو 1هلمسراف فاک مخ ۳ دکر در ردد بک لاا یو تلود نو |

Êماطمر رور  ORKرات هد رو هدز و همزورردو  EUANندطظةح و طہص راد اس ماب” ۱۳۵  

 تؤوو ردهاکندت و کسو تمص مرور دون, د سیا مول هديب رعردینوکه بنش درعرمزور ردد دو لاتفواا

Eتهد هدننزو سو لا لوه واو :سورردیعءا عداررهشند هبدرح درب روهش یازهایزور ر رووا هب اکی خد ند  
 یرایاورولکهنسانعم مارخو هخلاصورد هنس انعم باغذو یکیلتور دب وسنماک | یسور ر دیدآ ت یالوروپش هرب هدآاغش 1

 فاکم ض هدرگنآسور ردهاک ندقلوا راسمرشولیخ نتخاسور ردهنسانعم شراذکو قیسوهمشواصوهمک

 ندهنسانعمهب رذو یوک لار هجواو یاتسوروآنسور رد هم انعمهزشانو هشح اف يسر ایا یسور ردەنسايعم

 ناسناتعجوردم ر م :یاتنو ردلمعسم هنساتعم نمایم ناقل سبب رو دو رواکهنسانعم ناقه دوو کو ینکاو

 ردشاط قتسارکردب رعمهتح وسور هلذیسخه جور ردح رد سر مسا سور دور راربدقانغب هدیکرترولک خا 1

 هد هاتر د عو یرصم لضفارو د قرحخساحض هد زع ید لوا نا میترا معم ندزقاب نج :

 سحر ر ویلا هدش الو سور ر ددا ار و ناولوپ سوز دب ر وسیم هند :هندب الو سوره دنزو ی او ط ی ینیوو یسیر ردسداو ۳

 هدانعموور دینازونو یضتسمو نب دیا هکردیففخم ع نشدرهللو هڅو او سوزرونلوا قالطا هد هي هداب لس ور دیدآ هنزاب ۱

 نسور هالو هګواو و ناتوررواکهنسانعمقلخ دو یوخ درت ورولراه اک ن دن انعم نو لوک لورو لکم ما لعق

 | هدیکړ تو مو هدب رعهنارامتءاندةتسورومس دزد دکر توران هدب رع ها ایتعا ند ننه ع ولط زدیم |
 0 قالطا هد هنارودوراکز ورد تصرف هرز رولوا هياکندراکبش ۲ او رهاظو رولک نانا ۱ "او شاوکو ر رو دن وک

 ۱ هدننزو ن رکبو کس رو د تس الزور زوما مدرب له دکل نارو دو تصرف رفت وکو اب 1 روداو

 ! یلاصهدرپ توت »شوک ترور ادا تین نو ا

 زیر ک تات رک < دراز ابزورزخآ تساوحرابزور رولواهباک ندتماشزورو ردرن اغ یقالطاهدهنوکرازا فورعم ۱

 ۱ لود رر دنا رداہل اكر دەن ىکن دیا تبظاومو تزالم لتون هدیهاشدا دان هاکر داران لباهرح" ومیاب تاب نایزور

 یتدهدالحو ۵ رکتعافشو عیفتوروت و دهدهنسه اوقم سواحو نهم وروناواربعتي ابی .ویقهدنحسالطصا هيلع

 تار ولحوم یسراف ےج ك حرور لحرور رولوا هک ندهنسک کمقتسو یر نشورو نورد ناص ر 11 رور رونلواقالطا

 : بسح رور بسحرور رونلوادارب ,اهدهف وم نلح هر د لساکتمو تسسو لطابو لهاکه دروم هلا هدح وم یابو نس نوکسو هم

 | هرارط لیللاب ریاکمو يرغعواودود حو رد .!رعو قا رز فوص دا مم ەکر د هنسک ناقلات هک بولان زدنوکز شو زبحشو
 لب هاحونوءروا نالوا نلزدنوک نوحزور ردضتوقلناوحو كاتکی ي هکر دی ابشمابآ ىر ری اتد ۱

 ۱ re هبسزورو هایسزوررولوا هک یخ دند ةلواولزک: لز ةو رد هک ندنس وایت وقآ كنهرهح

 | تو درنولتزور رونلوا قالطاهنوک ت رشءو اهصوزاسو برطورد نوک ل ادجو كنج مانو نور ردترابغ

 ار ھا هد رکناو اور سور رو دتاعملا بیع ەد رءرد م زرا ت ءا هڪ سرد هنس انعم كي شش هابور هلت ذاا

 هاکندمتس رها ظو یهیدنووالیو ردهنسانعمایضو نیدناو عوز ذو ورب هدنزو نکوک ن شور ردهنسانعم رادابض

 رون دهد هن هنسک فولاوانش اهلا هلو حاس هتقا او روښ دهدننکرووشمو نیعتموفورعم سانشور رولدا |
 نک: اؤک الف اش دور رد هت عتصو  هفورعم لاجرو ناكر اتسو موج ناس انشور ا اونو رده هنسکولتهابو ضعملا دعو ۱

 یو



ret 
` 

 | رود هدرکیا لغات تافنانلوارببعت رعتوروس د هده هج غویوهتمنکب ولغابوردکح ازین یاری دید

 یکم لقمو ردصوضخ هزا هکر درخاغا یکم لقمهدنزو مو مور زد هنسانعمایندو رهدهدننزو شوهم :شآرر
 قحهنض هکر دهنسانعم ناههاوهب رم هدننزو نجب نور نور راربد نر روک هدنک ت رت ردرغضعبلادنعز ردب زرعنا

 رارروشب بو دیاهن رت نا جرو تا یعسرم ېسرغد هکروس د هنسهلوط رابمومهدنزو خرس جور خور رونلوارسعت كم هن دو
 کوین ددش .دروق اغاهدننزووبنمسوجتورردیماعط نار ءا یراکددرغاب غا دن د نعرا عر ورونا دندصء هدا رع

 نیس شد دنشدور ردهنسانعم ناکو نطهدنرژزمع . ر در ر د ناک ندا هعیس اع ناک دنور رو دهضراهدب رع 25

 از هدرکید لحتغلو رو دهنح هدس رع رد هنساذعمناقلقو رپسهدنتفل دنزانودنر هدنزو دن لع هبا هېچم

 کواواهدننزوقارع قاور ردهدنرک د دەر ۳ یار فا باب رو دس رە رعر ولو اه ادعم شاب دلخلوا حوس سم

 کش خور شور ردهناکندکلف نوتسفقاور رو دهه هاو دو ناو! نالواهدتاف نیت اوهنسانعم هناحهاکتشد

 رو ۱ راویسامعم ی قل اهدننزووح ور ورزدهدنرک د همومهم يار تان نا ید لوا رک د: هکر د هنسانعم ځور هدننزو

 NES هر :وکون ید هج وهدس زعهدانعم ول رد هنسانعم تهحو ثعابو بدس عروس دهحوهدس رعردهنسانعم

 ندهرن الم ردهنسانعم ناش لصاحو نلباادس ه ردهثسانعم انعو وزر :اودنیما 3 ردغنسانعم عنصنوار ۳

 ۱ مود داورهدننزودابخ داور ردهنسانعم نیو صعغتو قهرا ٩ رو دیدرک اک زاهدری هیدالداپ ادم

 نع هدس رع ردنا یراکدندی زواتدا هکردموسم هلاكبرت هانورهدن اراسخاهدنزو اوخ اور ردهنشانغم

 | داد رلا بحو تلعلا تئعهدب رڪ نو د هر امن یراکد ندیزوا تی خفوارمض ك واور روس دتلعملا

 0 کم هک ك لتا بالکل ندر شاور ر هابور ردد اعات ۱ درزءابور رون د نادر لیبل واقرا ک یتهایور ر ارد

 الط مو جلد راد راو شو در شو در روناوا زەن ىب ردنا هک( یوروازو و دور زولواهناکندقهشلاسهنق و طل حو

 رولک س العف ندندیشوورو ر واوا هناك تدهتسن نالواع ونکی یرانو لخ ادورار دیارببمتیاوود هکر دب رلع۶رب

mbiأ تبدرکو هک هک یک رکاب یعیردیآطمهکردهنسانهمنا راهدزوناسور ناسور ناور  

 سا ی دص هکراو هنفصت ندنشانو عده یاب ررراقیح ندارد رو در لا دادم و ء ردنا اونجیراکدد

 یرلکدید عرقلابح یداعضه هفان نتفوصسمانادونضهاس رولواینابارنوا هییشهنغابا تویکتع هدنفرطرهز

 رولوا هنیانعم مولو نوکوردهنسانعمر امنو زذنوکهکردفدا مو هدننزوزور حورت جور ردرومهدناین ار ارز هر و

 شحزلا رق هد رعرد کیک غص کر دیا یهوکو که دیده نیزوردبتعمن دفن عولط مودو ن د هش عولطر اه

 e یدنلواناہ . ەدنسەدامناور رد هنسانعمەةطان ستو ناچ ەد زعورذەدر ریه دبقسوم حفر روس د

 یدرب رروقو طرمضح ندبآ [راریدیلهغوق هکرون دهشوارمصح هللا همتمیاخ خور زدمالسلا هملع نیما لد ربح
 داکح حوروبشاررید علصاهدم رعرو دەب a زاط یثانهدنت زوداوسروک. هلسراو مح داکححور رو د خد

 رد هنسانعم رسقرفو هبنداکح و ردهداسندزابوٌلرب رد توا ریضح حورز دنکيمندداکح هللا خور زدم قل غل ۱

 یمریا لو امو ع یرب ردراویسانعم ترد هاوهج واو دور یدنلواقالطاهبهنسک علصا 0۳ قد رطلبع
 قرف دور هبا یوج ردووهشمرهن عیاح سارا ناروو نارنا فوزعمهبا نهج هکردیعما ومآ رهن اصوصخو
 | رونلوا لامعتسا هدهدنلحم لر نآ امهدح | ازاحورون دهن وصنالوایراجهدنگ دور رد ر كغمربا یو هکرد ردوب

 ۱ زاسو یشدرک یاوردهتسانعمقسرفد ثلا زاد دلبر یس نحب راضعرو هار اضەب قوب ردزاس ع ونرب فا

 روذلوا ربع یل ہک لت نالوانلاف یزاوالثمراربدهدهنلتز اس قلطمور لس ددورهدهراذ هلغلوا ندعس رغد نشد ید

 شءولوت یکلیوکو هل وص ین عبار رو ددوركیرابرولوارسعت رز هک لتنالواها یزاوآوزون اون ددورز طاس
 ناغزلازکرادز یزد تارهم یھاش دان لد اکنون اش ون هبادوزاردرازقهدغآ دکر ون دهدهشوفو هب یزوق شیلشاحو

 | قمر پارہ لاو او تخروآ دور و دور یدیا هنط وتمهدن هنادوردگرب دید آهعلقریو ي داوا دلوتمندن "آناتسادعتسر نودیاح و ۳

 | داسهوک ها اهدح و «یابرابدور دوزردیدآق مر اب هدناربا ی دوووهآدوزر ذموس ی ملا د یز تهد فلا ذر مورد ټا ۱

 أ عظعو الوب رابو قمریا دور رد زد دک ندراب لا دوړ هرو نحت غل لصاوردرهشزپ هد نسهر ا ن وزو نال که دننزو ||
 هدنارال:سرافیاز خف مز مزدور روس دفدهنن را 5 قمری هجهاکو ردهتسانعمقمررا لوس راددورسپ ردهنسانعم

o ی 

 رو دهرولاح یراکدیدقشوهدشزو لو هلل و هخواو لدور زدهدنزاسو بوی طم تم زاسدورودند آق مربا روهشموب

 هدهنسانعمهدورو رددنس انعم ناک ور "ناکدور ردبعج هدور هلسنراف فاک ناکدور رار! ہن لر روک نادنینس زد

 | مدت کر تزد رک ةاداخال رو دمر نالواناوار ارف یرلوصراف اویمرباویاح اوج میان حالدور روباوا لامعتسا| |



 ناحو ردهقطان سةندايم هننلواقالطاناورنکر دشمد هددجا ارعمهلاسرانسنباک هلوامولعم رد فاو يح حفر

 یلاصتا هب هبلاعیدابمر دکن ا شتم ها هسوسخ ماسخ اکر دقرط مجرب ناورور داو نح حوردایعهنلواقالطا ۱

 هدناوجره هکر ردیناویح حورناجو یدنلوا همست هل ناور هر ابتعا یداعم هب قابا دیم تقاع نو لو اذ یکن اج 1
Êتا الص هسو فطار ل وا هک مادامردهقالعه دنن شک. دسحو قطل مسج كر دقتطل راکرب لواو رولوا |  

 هد هک تی لول ناب یه تی یاس بز دز ۱

 ناور ردناور عج ناناور نور رونلوقالطا هن دولس هقالع لګ و هناح لمس هقالع هرواغازا تورو لوا خر اخ هزو رمضلات

 شناور رولک هدهنسانعم ظقتمورصرتمو لتاعوردهتسانعمف هودلیفو ميکحهللادوار ن روکسوواو خف درو دروا ||

 او رد هبهلا رارسا نرو ەت نایعا شوق لر دظوفح حول عرشلا لهادنع کرد هنسانعم لک فن اب ۱

 ق نرمعح کدو رده فا pe o و ۱

 ادس . لقعرب ندقح تفرعمرولوارداصدح اون د دحاو هک ارز یدلک هدوجو هنسنزب هقشسندنرب ره ك تفر ر عم ح واولو

 قینو قمشواصو كمك یرابا ۲ هنسانعم شب ورولو شدیکر درد صف ,لصاحندنتفر ۱ راویمانعم شده اواو ||

1 

۳۰۵ 

 فوص قمرا رب دمدب وصینالویو زوم د هد :یاکوص ضوصخرانم ران وا قوا وتمنزاع 7 و یحو ورا

 يخدوهدننزوزاغزاور روس دهب هسک ندیا تم دخ هراسورحدنادنزهدننزورادم راور راور نوسلواوص یربغن ولا

ج هدس رغ رز ردد .Ne وص ردنج«اتاسی :زاکدید یهر و ص هدتزو سالم :سازز .ساؤر ردهانعملوا
 ey ار ر

اوبحو ناسا زبسلا عین رده رلانعم ی و ی دیکر دفقلامهعیض ندنفر هدنزوناود" ناوز روند
 ن

 هناسنا هکردهنسانغم.درحم حوزو دواک هتنباتعم لالا فوزیتو زولوافصو هدناعد امرئاسو وصو هدنااتشرعو

 ناحوهقطان سفت ناور هکراب دید تو دناقرف راضعت روت دناجهدسکر رو یراق رار د هقطات سفناکحب ردنضوضخ

 روس ددنلاکه دسر افژندبهدسرع هکن درود نه دسح رو نلوارببعت ناور هدیسر افو هقطان سقن هدش :اناکحودرخحور

 ت دیناوررلب دم است هللا نیما لیری العریک اروند سدقلا حورهدش رعردعودومهدنآ قدل ع هکر د هثشرفرپ

 ۳2 ییخیداوا جام 7 ا ردیاب با ایزی ارس BEA م ین

 ندحاشحا تفرعمو راد دید لک سفن اکا یداوادوحوم سفنرب ندسغ تفرعمو راب دید نا لقع اک ا یدلوا

 هفوصتلا دنعورد لکس فن یسفنو ین اب لقع لتع اکدفوب س زای دید لک سجو م ظعا تلف یدلوارهاظ من هع زب

Eهقمقح  TIMERاع لذاك ر کد رکن اور اور رد هنسانعم رکهزول ردریخادهلا هلو دعمو او هاوغاور  

 هکر د تمنع ل اع ضعبلادنعدکر دتوربج مادام که هردو یبغاع صتخهسوفنو حاوراکرد هنساتعمتوکام

 هکردهتسانعم باب ارهدننزو هواک هواژر ردن "انها طمح خزر هکر دطسوا مع ۳: الا دنعورد هبهلا تافصو سام اع

 رد هنسانعم ی دنا راهظان سزاوار دک مند هو هلباور هر هرول سه تغلر دی راک. دیدقاک یلقاباو خلقا ردفورعمزاس
 ردیلباقم قیقح کرد هسانهم یزاح هدشزو اوه ناور ردهنسانعم یع.دیاراهظاوادس ادصمو او نیز اواو

 ایک ود شورردهنسانهم خاروسو ذفنمز هجا قل طم نا همخم یاز خفوواون اوکس هنزوررولک هننبانعمواقنورو اور

 ا نانابش هروئلوادارناهدنعفومد امولثم دانست یو اهرز موز همتا نارا

 "هضور زانا تاما شنوک ا عطق اک هریک رب یرب یرا کل وک لراعشا لخادتمو ی ہضر دلو نالوا هدنر لار اه حاب
 : اک ندرادرکه قعاص خت رابخزودهضور ردیمدآ دسخو بلا تیک هضورر دهب اکندتنج عیفر غاب ۱ ۱

 لرکو نوسلوا ین ای کونویفردهنسانعمغ نتو غاب هدننزو ن دوکه ما هبچ م نيغ ن غور ر ډه اک ن دنامنآ كنز دزور تنزهرورف :

 تغلو رو دن هدهنعولو هدس رعی ک ناب لاحسرک هنکو سهم :نوساواا:تاب وبح لرکو نونسلوا یتا زغص :

 گردد هل نع دد یا مت 1 شوخ نعور دوخ ندو بهذم عب دوخ ن عوز ردهباک ن دک ابا شراسروما همدآ ۰
 زرند دن ةلرمشیم ط2 نغؤرر شور وذلوارادعت یا ماصوص فرح یاب میسعم هک شرون د نند تخب ربش نغدراا

 شالفو :رهادمو قلم نابز نعور روناوا برضه درب ج هب د یهتسمورس ن دتلودورع هتفر نغور ردعفات هموم ||
 |ت رشت لفلوا صو هر مصمی انا ناسلب رازی د ین انس لب هم اعنکناسلد نهد یرصم ن عور زز دهب اک ند هنس |

 یک: هلزوکو هجاغوو روح روت دهکسعا شار غو هلغا یر یر رد اندر دو لمس نور دا ۱

 یطوانیداقو یس همقاز منو یسهمقل یماف هدنزوهندسره هننعور روښ د یخدهراضعیب راق بح خادیناو 1

 ۳ ۷۷ جو

 ٌهضوراردهن

 + نیقشاشو مه ہک کود غاب همون رک نعوررو ۱2 قج هراقیح غاب نغرد ېک ند نع باور هړاو نق



۱ ۱ Fok 
eee 

 هکر ر دیاربسفن با نیر ات فور ده ایس مزح ع وار 3 رارب هد اع هنجسف مانغا اضوصخ هعا وز اردب زا ءاکرب ۳

 قمرضوقع زاعویعولهدنزوندیدنخ ندیدنر ردفراعتمهلتتسسرافهدرار اند زیردسوا و کو یراک كن رغص
 هدابزو فدا فنر نول املا هبا ورشو زانو ی ك نىسزرؤلكە نسانعھ كل نیک او واورد هن اشعم

 ترفصو ردودږلد وردنار رهط لوا ند در او یک ر دنراک دب دیدت کس قاطاشهدنک ی CE هرم ام غار اوچ

 ee هک ن دوقزوسراریدخد نۈر :وفکو درو روا هار سوخ هد اعون وام هلض اس وداوسو ترم فرو

 تنروساو ردعونزکسنوایباغاد وکسلضاو ردرب :یسکیآ هروکه فنصمن کارون دناباک ارداکدووراربدد کش
 ۲ زدهنسانعمرب ووهب وونول ۱ راویمانعمج وازویواهدننزولانس كنز رلددیدیربرب راش دورا د رم : رعیعل
 ناحوحور ؟ردهنس انعم تدالحو تودو روز ه تنعو زار و چر 3 هصرةنؤ زاعوتسع ۳ تدصاو هعضح

 ۸ راردیا رعت روعو HE REE ذەرەودننلسد نو اقم آینلودیع نوا جات ۷ رد هنسادعم

 شور ۱ ۳۳ ارقف كرو روند هن هقرخ یلاع ۱ ۰ ردهنسانعم ثعغنموهدناف ٩ رد هتسانعملانمو ل امو هق از نوتلا

 تكیکو pirs ۱۳ رد هنسانعم دن امورمظفو شم ۱٩ ردهنسأنعم هدعافو تربسو ۱

 هنسانعملع نيک اؤ توا ۱ ه زدهنسانعماغدو دل.حورکم ۱ ء روش د هشاومع نام قخ ناو ادسض هلوقم وو

 تیفاعو لاح وخو تحار و هافر ۱۷ رددنس انعم تفاظنو یکسو ف وخ ۱ ردردضم مسا ندندنکنر
 قنوروحاور ۽ ۰ روش د مد هدم رعردهنسانعمنوخوناع ۱٩ ردهنسانعمکدنمرشز تلاخت ۱ ۸ رد هنشانحم
 نالوا لصاحندن 1دقولواراق ۲۳ رونی دهب هل قازسرن ۲ 6 ردهنسانعم تاج نه تعاضبهیامزننز آ ۲ ۱ راک
 ردهنسانعمیشاشو لوحا ؟ 1 ردهسنانعمیدر و اوکودب ۲ هردهنشانعم تل امۋ بح اضو لاذ رون دهن ها
 هریرب هکر دناشنوهطقن ۽ ۸ زد هچی راتو هجر درب ندکلیخاددکرون دهن ذخاهنسن طاق ب رظیلعازا ج ۷
 هنلود فد ۳۰ ردنرابع زر ایت زبسو تیحود# ۳۹ رونلوا عضو

 دی تافص هکردمنسانعمایسو قفوا ۳ مود هنننانجمتنابش ۳1 ج مشخو بظغ حزام هتلاخ ۳ اروسد

 هەن بک غاضوالا نولتمهدنزورواکنح زواکنر رواکنر رد هاک ندنراتمسوروط تمهنادراوایضماو امرک ناداز كبر اكبر

 هر اکی دندعلر اطل تلا خو قمرا اردرولو یلوالسخ ندروا كنز روس دده هشمک هربودوز اکدو لم روند دا

 هلک ۲ | رایج هشدش رولواقشسمو هلمسهد ابزر دشاطرب ناکرب کیر ناکربكر وونلب وسهدعقوم لوا حدود ندرواربتعر زولوا ۱

 عیب تنرردرغت بی تب كر تسكن كرر د د ن اکر ,ننسردناروهطنده رقما ناک ر .هدرازشراردزاغاهشسش

 شوركئر سشوركنر رو د راجخهدس رع رونلوا ربعت سونام هک شش شورفهداب ْن نوکسکز رکن زدر اب لصف تفاطاو نور
 شورفکندروم دهدهب هنسکراکمو زاملغدو لیحورون دهد ی اصر اوی ابوك اوی ےکا هدو و رهز

 ناشو تدزو بز ناتو ب آو رفورک یووكنر ولو كر هسانعم الكبر یسعب ون لول اکل كر کل ڭكنر ردهر ر انعم لوا یخ دود

 كت نيک ازتوا هدف ردیکبتل تذکر رد هب کت دنسمرارق بونالو كناوههلتفاضاوع كنررد ه اک ندنگوشو
 ندقلش اڍ رب ولاتفشهلدح اعا یتسدق هکر د هنا نهه كرت رتفشهدنزوانسرد اتتکنو یکن دنر وزردهنسانعم

 نانیکتر شلیارب رت وا درارید لرب د یکی هر ا کو نراضعد نکار داکد فر اعتم وسمو هدرادو هج رد هویدزب ولو لصاح

 باغ هدننزودمرسلاواو دور دونر ردهنب "| وههرب را د یراکدید هغ اص مک کحزق سو ناچ نکتر زد هثشانعماننکئر

 یلاناالو دیت یی هدننزو دنه دیر ردهدنرک دەر روک یار فا تابرد لد اقم ت در حوزو صب هکر دادنسانغم هی اس اعق

 تم هر ونلواقالطا دهب هک لس طب ملمیره طور دهتصوا دیک مود هنس انه فر کنم لر زو لاو

 ندعرشداب هدیردلهودنر روس دهرا ونک ناعماورظن لهاو ناددقسق دو ند هدر نک طلا دنر ردسهفث اط

 هاتتهیاب اتورکتر هر زوم اد حد هراک تمد خو هلوکه زانو کور ددنررغصم ل دنر ما ۲ روئلوا برضهدرب لح همد ج راخ

 ما ندن و ر شرب هدمرو شولو سوبر لی ات فرهدنروهدهنز هزاره هنم اب مواهز یزفم لی تساد

 یدبشعلاهدیابحوا هکر دهرنسر همهم یار لصعمهو او ناس یر بیر کی الوا ضراع لالنوو هکاعطقرار دا ذاقا

 هسانعم ك تکو كمرودردردصم ساند نفر هد زوو ور ور ردهدنزک ذ هح و تمم یار ل زا باب ردلم یي اکو تغل

 وک

 ۱ هدنرو" تدس درا هدیرک د هموجق» یار ثلات تاب ردهنسانعف مع لی هد هدننغلدنرایودنز هدنروادورهدز دلا

 راک ل وصحوردهسرا !انعمقیالوناورو جارو ناو یراجوز اهدننزواوئارور دهنس اتم نی رخز او اور واک ا لغفو
 قلا بارتسو قغاق هدم زرعه هلل هلا رکورد هنس انعمرظنم نس > ورا دیده رع لار ضو یک اق نماکر د هنسانعم

 کرونب د مرر هتشپ هتشپواشقو یلشناهدننزود|وسداور راز دهساقح هراص بوسلخد لوټ هر زوا هودوردهنسانعم
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 هدنزو لاعز لاک دهدنرک د هم ومد یار ثلا ناب رد هنس انعموکر لات یایوکر لا رو روم و را

 ناس ریدر دا کرد هنساتعم کز هدننزو لوک ؟رزدهتنان سفر وزوموک هک دنفدا مو

 تردهدنزومدمرردهدنرت د دحو ةه یار لو وا ابر دلش غل ی دن نو!ه دنا حوا هکر د دنع« ز هل ټه یار لصتم هچم

 ا ارعا ٹا زدهنسانعم عیطقو یر روس فا ردهنسادعمت رفنوهکروا کرد رو دصم مساند ندم ر یر راو یسانعم

 و هتل هم کرافت لمشهد رعورذیدآارعرب عدار ردهنسانعمتا یو نالواهدنسراغو لخاد

 هل اقمهدنزومد امدمرامرر واکه ساع مر عنو تمر م یی یه وقم هغ صو دسو هطوا لنلتمو قش غو خالصا للو

 فو فیرسر دما یک ط صم هدنزوس اغ سامررد ەن رلانعم یاوتمو فق اعتمو هتسوس و لصتمون روک انو کورت رف |
 دماوع تافرخ نمرارب دیزفاس نک طصم بو دنا ن هرظ یتفوا لز واس نف یک طارد رریدز اش هدنک رت رب رد خ٤

 قنقح ردهنسانعم قلرو خیزویعاعو لج روسهدنزو دنا هلمسراف یاز لمر مو رده شد تنم اتر ها ۰

 ندر كسکوارو رد هنسانعم تص عمود اکو یکه ردابو هو غه نو ساوا یز ی ک لر “ود نوح روسقانانوسلوا

 شمر هنسانعمروک اخ یناربطرا معورق هدننزو سل نتمر ر دتل ذال ون لی مور واکهنسانعم تثودهغاشا

 هرن زو ناط شهلا ه ېچ غ ی اظ ناظمر ناطر و لک اجناس ندند نمرو ردهنسانعم لیدنو مشکد هدنزوشور

 هدنعز ردرش لعافهلار ارطضاو بای ابظو رمخ لعاف ةطباراسخا یرو زدیدآ ضخ ر ندنرل هذ هر شنو

 ردهنسادعم هکر غو قلساژیروسهدنزو كم كمر كم یافت هلن ءاشنارولکه دنسهدام تشدرز للیضفت رانو دیا

 راهزیوم یلبق قیساعهدنزو نابنا ناکمر ردهنسانعم نانداموقاربصق هد ذتغلدنزابو دنز هل تسراف فاک اکمر |
 دا ا هدٌنزون ونزنومرردهنسانعمهلخو یال اع و هد علل زاب فدنزهدنرو نج نمرردهنسانغم

 نالب رو هد هلم اعمر رونو ارم عت نشا هزاع یسراف زدهقانالب ربو تاسلا ىلع لمعلالبقهداغن راوزجا

 شوقو قلداو او رو وز شات د عیطق هدرب ف اسی یهو م همر روس دهد ها

 ارت هدم رعردرازداب بوطنانلوارسعت ر ککوادکرد هتنساتخدنم درو رو .دهدهتسور-مدآازاحشو یکی دن فو ان روس

 هد رع ار ےضو رد هنس اعم یسک ن دلانوہ ز روح كن هنسنرتاسو لک شع روحاللاهدش هدرب - رعورلرید

 راو غمغ اتق یاب ر ایمر هتلمص یا هتترب رولکه تسانعم ع و څو ل خورد هنسانعمناغرواو ببار روجو کیا
 یکرح كنابحو تنءرا کری نم د مررد؛ دیر د هروسکم یار فا با وک هسا یاروناب وح هدنزو

 كتشرهو ناوارف لام لا ذیدشتهدس رعوروس دن نهار رونلواربعتقوررومدهکن رس رو مد نو دکار دارد ءهو

 مس ایه مراهز قرم اق ین مر ردهدنزکذ هم وهم قارثلات نات ا رولاک هنسانعم قاربطو ردە رلانعمی 1

 ناکمر ردسک ی هو تقم هلن هاش همت رغوردداار هصودوواریو رد هنسانعم ل نالواهدنتنراثو لخ اد لغو

 هونا ینمرکد ردهنسانعممایقو قمروطهذقاا هدننزولولس ومر ردهنسانعم ناکمر ح ورشمهدهحوتفم

 بر رد و و یارلوآبأات ردا شم ی اکوتغل زکس رووا هدا جوا کر دهدنمر هلم هم یار لضتم

 بضع و مشخودکیواوردهنسانعم تاعودر دو یرغآهدشنزو څز چر چر رد هنسانعمراهز یوم یل 5 یس اف دنزو بند

 کا یرغعاهتا كيرا غر رد هنسانعم ماعط هدنزو لاکنح لاغر لاخر ردهنسانعم هب وو نولو كنزو زولکه نسانعه
 رونلوا مبعت قل هتسخ یروهو یرغا هجا دیکر تارق کری ربیدازوا نوزوا زدندنعاونااجن زد قد طر
 زوس ۱ راویمانعمنوا هدننزودن دنر رواکهنسانعم مارخو قْعلاصو ردهنس انعمراع و هتسخ هلتسن یاه ههر

 ےک هلکناروس د هتل [یراکدلیاربعتهدنز لر رکلود ۳ ردهنشانعمهسارو ینزافوهقنو ۳ ردهنساذعم نحو ۱

 دارا نطوو شوخ ه ردهنسانعمیمرصوقع زا ندیدنر ر واک ل عاف ےس اوما لعند ندىدنر ۽ رازتزاق

 روت ردە اتسمرابغو روا یونان ربیعت یچکس کراتا مضهلا لپسو زاوکشوخ < ردهنسانعم
 اراغلار ے هدر رع ردا یا هنفددنر شعبلاد وزارت دسآهددس . رعردن "ابن ن انلو ارب بعت نیس یه هکر د هنسانعم

 ید رد هنس امر ۱ ۰زولکه نسانعم تق هو یلرسرحو زدی سانعس نقاط د او مع ٩ روت دقادهدنناب ولو

 کز سا لا چم نشو اف شد رفادنر یک یعودقرانو هل لھ ووز ام ردەنسننالواڭلەر کو تم وقع هدا

 ۳ ور امرفر دید ا هاش داب ربو رد هنسانعمنیطالسلا ناطاسر دفن رشمسارپ ندهبهلا همتا فدا هدنتخا كنرف هدشززو
 ردلوقنمودد ردا قاب اع عاوا یک كنوو ردشوقیبهویسكنن راکشاهکر دراوهرب سر ندنلخاد قثطاس

 نزد هدنزوهدنح هدير ندا دم هددنسانعم رد صم نم اوردر دص م لصاح ند ندندنر «دنزو ش غر شدنر ۱

 ردهنسانعممظعو لر نوولوا ؟ رونلواقالطا هدهب ی رودردب رات) 1 فورعمهلعساو لرارکلود ۱ راویساتعم 1



۳:۲ 

 دو رادلیک هلرد سخرمم مس هلا مهم نعاعر رده اک ن ردقعلر اول هرزوا ین ابو نت :اتحار ول + ول صقر روشلوا ۱

 ِ قیرفهدنزو هعدو هعدر ردس رع هرو نم تغلورو دلوی هدنراکر زر اراک ۱ ردتننیرلک ید ی اراه دکر ترار د

 ندنفوح-مروت دهن یراکدیدیارب ةصاخو یکه موتننو را. او هشواویلطقاماترده اک مرا اصققبحو

 هد اع هن هب رمت نوهطعسواضعا لتفو صر نرشاسلاو ہم ن روک روک وا هل سوراصهطرو ءنادفارددع ج وا یتلاةشمرب

 نیراقاباونرلارلیراعردیر اکدیدهنقرون دهن انح هدشزو نویز نوفرردهنسانعم هماو هند .هدسرع لار مضورددیقم

 ردناهک او نافر اعنالوا زارمسارهظم زارنادبقر زر دنانوا بوکود رولوای رولوا یک یارب قاعم ینادرار دیایاضخ
 هزوسکم یاز ات باب رولواتراشسا هدهنفرح فلاورد طظ ءا شرع لوا ٌهعر زدهزاش هعبس ماتفه نابیتر

 لذا رسک قاعر ردهدنرک  هموعضم یارتلات باب ردنصتهداوقرپردیر 23 هدول بی رب قر ردهدنرک د
 كنقاسو قصالم هنری زپو هدرخ ندنفرو دوغ قرو شر اهرب قاسر دن دنع و نات ر وس هکر درا دنر ذآ ت فح هدب نو
 هدر رهو یسهدرب روا هدنحما كفالع هو یراذکد دهدنحواو یرافالغد دع ترد حوا همش همادابوم)ءلههدنح وا

 هیصخ هرب : رعردن ایر اکدید یسهناخوکات سق اعر هدن دنعراضع» هرولوا یم ددعرمشب هییش هن هک یوی هد |

 ندیایس نوک يدل "یر ردا اهدا چم نیش لدن نشر دهب اک ن دضرا هرک توک كمن تس د هعفر رون دىلعألا

 یرلوظرو هلا فو کش ی HEN اطسو عر درس هعفر ںرةع مدر مدرک هعفررد ضرا رکا غ عقر در اک

 ردصو رلوردشیان هنفرتط جی وا لن هناخ بوزان هغر چو انوا تارمشخ تار طد عفد یم هک لواو ؛نوکل وارولوا

 نودرف ییضاو ا ولو یدابا لاعاهدن :وکلوا تاج ےہ .لط نود رف هکر دول ییشذمراروق ش وب فر ط
 ح مالسلا هملعح و فو دن رفراضءدو راز دیخدنودن رب وا او هبه موق یم هحقر نو کنار دیو رم تیدلوا

 یعسب لهام ردنعناهک رار د دنه لهاو زلردياتتكةبالا جو لعمال های ذعت نه هعقر لواراب رعوردب معز

Eەدتسەجرد نشكو حارىزردر وم ىمزابىل هموق رم انک لو اردیسهجرد یش كنج رب  

 ردلعسم یغ) رب نوا هدناب ج وادکر دهدنعهر هلم هم یاز لصتمهناک ناس یی دي نوا رد هموسیمیراتر روض تارن
 سا هنسانعم یعدروموهو قغ دارم یشانندلاعقناو نقع هدنزوكب لر ر ردهدنرک.د هحاوتعم اروا

 هدب رع زدکم دنسردناطخ ةادا هکر اد نسا وا هدنتعلذخ زابودن دوز لکه تاتو وب !طو فصو هرصو ردردصم

 وکر رذهنسانعمی تاد وص روموصروموصندلاعةناو ینآدلرعرد هغلابمنذ ند دکر نار 5 ر ردمفدارعتنا

 دنزابو دنز هدنزو مو .موکر ردهنسانعم طقتمورصرتمو لقاعهدنتغل دنزابودنز «دننزوادوج هلا هاتتمیات

 بضع هدننزو ندیکم ندیکر ردیفدا مساهدن رع ردکعدرازتم ی ریعضه دخل
 رار باز وشلوا رببعتقدروموهو قغندروم سکن وهن دنک ی دنکک ی شان ن دلاعغناو
 بوک سرفوروم دهحدقعولرب نوزواولهناخ زکسیعب ردول مپ تشهزاردهلاس هدنروباقت تاکر زدهدنزک د

 ارزوونیطالس رادناکر را دیاکر یکدیټعاو عیلسرارب دبیکر هلا هلاماهدیسراف ردهنسانعم یکنزواهدم ر ءو ردهنسانعم

 هدنرابد رصمو دونلواربعت یرلاعا تاکرهدزجلودروُ .درادولح هدسرفحالطصا اءلاح درد .نب ورول هدناکر

 ردراکتمدخ نعمو  وهام هتغاطت هریشع كنند نفرو ذرادناکر هدهرادنا ارشهدنسالطصا یسرافورارب د ارش

 هراوهىتآ 1 دیو ردمقاط ت ترمدع کوو دهر هعقبطو ىق هدر قوق هلاولوهلنموحدو هدنزویاسح ناکر

 هدننزو هصالخ هل بس هساکر ردهدنرک دهموعحم یارثاات باب رب د خد ییاکرریزروس . دج ده هراذغنالمشوص

 سنجر ,هدرو یطق "کو رد هتسانعمهماکر لا ەم نش هاكر اربد لید موا هدس رعزوس ده ف رک لوس . لقوا

 نواردهدن رک ا هللا چ شح کر دزععاهاک رغت دانن کر هدزارشو ردب وسنم هزک امجک مان نكر ردنوتلا صااخ

 لوابات ردلعشم یب اکو تغلحوانواهدنانح وا هکر دهدنتررلمهمیار لصتم هت یراق فاک ناس یر کس

 رولک هنسانعم بسنو لصاو یوصورواکر د صم مساند ؛ندرکروزدهنس انعمقرعو ر مط لر ەدنرک د هج وتفُیا ار

 gena ندیراخ لمس كرار ده اک ن دکیا لساکتو نوا هو لس هدروما نفر زا لر نیفرک زا لر

 ذکر دیرولا لبح و نانرش ناچ لر رونلوار دعت كلك هر هرانقەليغاناو كامروس نوس عام کرد دهدنعتود ىل نر

 ندکیا لساکتو تلاطهدل اعاوزوما ندیناباوخ لر رازب دخ ددنکلا نابرتنندنرعقمبناخ رک ردرمطهاش
 دنکرردالبتناو بضغو خدا سک ییا زمدا شعب نار رودرا ود اک

 اردیضام ندندنکر

 روج یاریفات بابروناوار عت قمن دروم وهو ی غر ةو ص هک لوس با با هنسو د نکو رنک هدنزوندسرنددکر

 || نالا ندهجرابرف نارو رون د هنسهلوقم باوا شغربو هرواچو رب کسب یماهللوهزاو وکر ندهدنرک ذ

 ی.
 بس سم یتیم

 دفن راح :



۳۰ 

 هدساور ر ویدبل وانا ا لیصهتردم رعم خرد داررد هنسانعمرب نو هد ہنر و هنن .رقەنىشررلردي دیا

 باد زصدرمنکر دیقفع شور سر زدهدنرک د هرونسکم یار انان ردیمور ضعبلا دنعو رد رع بار

 تسز ردهتسانعم تحارحو هزاب رولوا فذح ج دند نظف د ر هل | هسا ه دکور د هیات اتم

 ارولک هند انعم ت و رسو تنعطوروس د لزغ هدر عردهسانعمتامرک اتالم ارد نیا لمراد نقش هفت اخ

 هلع-اوب ۲ یکی لت تب او یل تل ارد هسنانعم طیحو لب ۱:ردزاویسانعمترد ناتان ئات حو نش ن وک تر

 | یک كاا رولوارهاظ هدنغومطریک !هدنخاباكن اسنا هک دض مهرب لواوز و دلوار عت ییلع هتشر کر دام رب فور هم
 رر د فدمقرع ابطاهّضموب :رولوا لاله هنسک لوا ا اات اترا ااو لنهکازب

 ۳ ردشنلوا ع ومهم یزوهط ج دهد نن د شسدقو هدنفرط سدلعدو رولواتداح دریل رکا ض مو

 له رهش رو دهماعطناتلوارسعت یحاب روح هتشراو یشآ هتسرا ء رار د خد یساول ج لت زبدة ا

 حافر بودیانوسفا هن رزوا ن ویا یفد هتسا ردکساپایکیدر اسایکب درمک | هغل نرخ د بت هتشر ردن دعودو ید ماعط |

 رده اک ندننهازوا ز رار دورود تص هرفو تدم ەد مار زاردهتشر دهتشر 5 ر هدر درک ك تینا و

 بوملب او پابسای .هلوم ت ږد دصرو ناعروو شود هدنکت ی ووا نیلی ندرومغد ۱

EEEمرور ۱ راویمادعم شد هدنرو تشزلفاک كشر زونلوا رنعت باصنلاف هکردکلسا  

 هک ی نعد شا ےک ۳ رد هنسانعم کده و قلو ص ؟ ردنارعهو كب راناقاندنابخو ندنوایدکردیمانعم ||

 رهمعت لاقصهتعو لاقصاش هرم ه رد هما وج تیکت فرخ لا 1 ننک

 تسر تر رد هبناتعبیماس وآ دو كود روک یان نی ضخیم سر شز ردهدنرک دهم وعصم یار ثلا بتان ب روتلوا

 | ع وبصشو شعاب و هلحوتفمیات هنر ردمسا یک ایعکزیو رد هنس انعم ابضوهلعشو ولر و غ عو رفهدنزو تشپ

 لم هم یار لصتمهب هطو هم ربغداصنآس يا نوآراریدخدمد رکروس دهب رقعهدنزو شد كشر ردهتساتعم

 درمورد هنر اب عن هاکرظنو وا هاکدصر ردخو تعهد هدنحوآ رداعس ی ۳ اکو تاج وا هدیاب س هکر دهدننعسر

 2 تفت

 یراکدلما دوو ررداتتسو طدص نب رل هقفدو هجر دژ راتکر سورس كن هرابسوتماوتندن آ | هکو رو دهن هناح

 ردفاطالس ماعم نانلوانبعت نوسان تاعالمرونلواقالطاءه ار هر یهاشدابناوادورار دیارتپعت راک

 هعضوم ج هیلبااداو عد ضراوعو ناجاواو هال كنس هلوقماباعرو فانصاورو دج دهر نانل !جابولرکو ۱

 نام ينجوا نوآ رولوا باک یندندیمدآ بلاعونداند یک اخ کد صر ن کد صر رده اک نداد و هدهاک رهدهاکد صر روس د ند

 دم ز دلش م یە اکی کیا RGY هکر د هدنع- ر هلم هد یار لضتم هر هطوقنمرعیاط

 [:یبک یتویط رغصو ینابط هودرد هلامن لوس نار لطر ردهاک ندةغوض هلاس هناراهلطاشن طرفو طاسبنا |

 زد م وتغمیارل را بابردلجتم نکا شب ییا کرد دن هلم هم یار لصتم هر هچم نغنآس ی درد 1
 یلضفاردیکح تنحاعارات نال وا رجم دا یم هکرو روم . دهن یکخرانرد هنسانعمزاناک هنا هلم یانو نیغ زوکس ثعر

 یخ ناشج دباب رثکار ونلواړ جس نداشلوکو ندنکوتنویقزدس اب عونربهدننزوهزس هرغر هزعر ردسسرافراثلک
 ردیدآ غاطربهدس ردهبش رفا ا هلو محک ناوعر راربد ی یجدوتس اک ادژریک یخدیسیلاها ریمشک ضعیواریک

 هدزارمشزتدهدنراارا یادغهکردریسا همج عولرب هدنابرسهدننزوادمعس :اذیعر ردهدط زی هدنسز نرغمهشدر فاو

 اه و هکر اپ دنا یا هلاوقارا راضعت ی هبحول ردم رع هرول نخ تغل ضعیل ادنع هل كف كن اهرارنذره

 همرکک خرردهدیرت دهغو یار فا بابرارب ,د قد هم ښو قراد دلد اځ رش ها قنم ارقراضهدورارب د یخ ديرح هلکو
 وند فر زدلبب علل ا دح وتعد اد رب کر ده دنه ریل مه یار لصتم هب اف نآس مس نوا ردهنسانعمغور و ۱

 هراولدهدرل هناخ FEST وارا جود بو دیار هفص يلق درط یاب رکا اکر ددکس .ودس نالوا هدنغلارا

 یا وفر ردهتساتعم راک تع اشو خيغشەدننزونابز نافر رون د فر چ دەدى رعرد هتنش نوزواز بنا یراق انچ م
 | هتوفر هلوا سو الد 3 شهزوکوورواو هاننالوا هدرا هنسنیب ب لوم قر اصول اسو هماح هلا لوه چ و اوز مزعج د

 كرهماماو لمروسرپ او E CRE ECT هطروحو هفبطاو خاله دزو هج وبس هللا هم نیش

 رج هن رزواهدننزوددبسر هدنور روس دارت هدب : رعردهنسانعمن ور و رکلواهدزوهفت هفر هدر ردهنسانعم قلو :

 شعب رولوا هدنزرط یتیدصبقتلوف ی [3 یشملکرد ندفروا چ کسا کرد هنس قح هلاص هرو رتو هورف بوم

 ردل خشم ید 7 رؤاهدبا حوا اکر دهد نەرىم همی از لصتمهف او نام یا نوارار دیار عد وق ودهن هدرآید أ
 رعت یدرپ وک کر د هیاکحنندننسا دص لنعاناراوط یاراعر ردهغب ولن ق قر اک و ا 4 باب |

 س
 ر ۷۹
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 ید ام هصخ نالوادیاع ندع هناتلاسو ردیض ام لعفندن دیسدانعمییاودار هاظزد هتساتعم

 هنسانعمقابو نا ثنوغادویکرادبآوردماجور اد, عروس .دهراکتمدخ برقمهدنزو یصخ مسرردرعمندنو

 یاب نفر یر رد توسعدهدس وع روس هوس Nr وری مو

 یطخ 4 ةر هدرنغلدنزابو دنزهړ زو داو ا هنسانعدرا وخ هغ ظووروّس د هراک تم دخ برقم هلت سذ

 ا لع هدقارنمی وازه ء ۳ اوبتمو لا هدتساعر دقار نم شان اب هدعضوم مارب ده ظخ هکر د هنسانعم
 ردیما لعف ندنسز سرر دهدنرک دهروسکم یارقات با ردهمانعمدا ودر یخ دود نسورو .دخرهدس رع

 ردهتسانعم نطبلادنعو ل اوک اوضی رح سرردهدنرک دهم وختم یاز ناب تاب زدةنساتعم ل رغو غزک !نتسیر

 هدس رعد ر حفذرولکه نسانعم تحسو کو نور د هنسانعم نانز دش ولک یاب نون.ورونلواریبعت نا هنيا دیکر

 نجو ورهه نان همن و شان ندنیاکحورنخو ردە رلانعم دانسفاوحالضا نس ارا هتک کیا ردنددادضا

 یدشتواونک ارد یضام لعفند نټسر راو یب اخ یا نونو کس تھر تسر زدن لنحر یورو, د هنس همام

 ردهنسانعم نارتوقاریط قلطم ءردق اریط بلصو تم سنجرب ۲ردهنسانعم طورضمو مکحد یوق و هنساتعم

 هکرونت دهر هلو یوک:لوب هدنزوقاتشم یا قار هر رد هنسانعم البت او هبلغ ٩ زدهنسانعم ناول یو عاشور لد 0

 رس, هتسر زدهنسن ندیا روهظ هعکیو نوتنیکی هکر هکردزخو زیحسر روس د چد قادرز هوا یرازابو یموسراچ
 هلن نیب ترت فاص ۳3 دهب یزکس زرنا لازقلا بفک ًابطالانس نكرر د لازغلا بوک هد رعوونم دەن وكس
 غ سو ردهیاک نداق اع 20ن ناک هتماتعم هدنورو تاتو راردا ریبعق یساواح شماهزداومعم

 "یهالاریماو ناولپپناهج لد هبت دمر خاور مسکن دنرصع دابق یکرد ن اع رت س ماسنیلازنب نسر مساهلااهو ات

 بد رد 5 هیدنسزول زکس م مسر رارید ردهدنف رصت یب ردن الا یلاو یدناهدنفرصت كن ناتسسوناتسلبازیدنا

 قسدهرجو یرلد ؟ ردهنسانعمتءارفو تح ار 1 راویمانعمییلا هدننزویسن یسر ردلوقنخکیدروسرع

 لیلق یا دعورضح امخاعط هزدهنسانعم بصاو یزوروقزر ءردهسانعمالمتباوهبلع ۳ رد هنسا نعم فاولپپو
 کردهدنعسر هل مهم یار لصتم هن هڅه نش ناس یخ رب نوآ ردهنسانعم ماکصساو ٩ ett رد هنسانع»

 كنآ ره ۱ واویمانعم زوقط شر ردهدنرک دهحوتفد یارلوابات ردا ید اکو تغل شدی رک هدیاب جی وا
 نالوا بابعوقو هدسوتمزورورد2لءتماک | کما وستولدع دکر داف :رورب ۲ رذنعما نوک یتشینو

 ندشابزوما هکر ردهنسانعموزابولوق ۽ ردهماح رب رن سنحرب ۳ ردهدنسهدهعكن [یییظنتو تشک “ج نداصم

 هنحوا راد ندکسرد کر رولوا ییفخسراورون و د عاهد رعهکردهنسانعممال اوقررد ادم "او نکس رد

 مقرب ۷ هلوا قوح یشتوو یشنا هکروُس دهر لوا ٩ ردهتسانعم رادةمو هزادناونوشرا 0 ردراذقم ا

 کرو دهنسن دنشح رومغبهدم رعوردهنسانعم هوو یز ۹ ردر سذجرت ۸ زولوانوزواوةاسکردامرخ

 تشر تشر زدس : رعو روس دهنسد د دننسرومعدو یس دنح اص وص هشاسر رردیارسعتندادلایجا افرظرلرپ دید ینیس

 راغو قارپطوزو ۲ رراشارو ةجنوا رمظن ین ارتخ دو نانز ردیدآ اپر هدناا رک ۱ راویمانعمشدهدنشزو تشد
 ندنربیرب نیمار -ا قلطم ه رر دیا هناداراود ہلکا کج کو ےک رده اجھو نیس روم تاچ

 هکرونت د هراول درزلنتمو قشغقةصاخو یک هماج ریو یکساهلیسهد ایزو تا شهشپارهمرد هنسانعم ق یرعتم

 روس د هزبلط ناقمح بوروسهزات ندرلمند حاعا «دتزولالفا AE هلوا فرش مەك شو د نوا ندکلهنهک

 ر وما ند راتاو سو ند رللواو یکودقنر )و دنسو هرب وکوردهنسانعمقل اراک او ترافحو اروح هد SAREE ر

 هغاقصفو فوکهدننرولشا كتر لشر زدهنسانعم بوسنمهس رهشتشرب|دسنیاوروس دهد هنس ی الزر .|لقحو

 ۱ رسعت هکر کوب روس د هدم دل کو ر واک هددنسانعم رکتورو رغو بخور ولکه نسانعمهرویغو هتیمانعمترغو

 حاعا هد تر دمت رهبر ول کو ونشنوکس روکش نکشررلریدباوص دین ااو

 یزکسنوا كاره ؟ ردندآ هّتس :ردرب ۱ راویسانغمتردهدنزو نشح نشر نسر رریدهضراهدس رعروس د هس درود

 ۱ تالیصاودنرواو باعناو للدئروا یعت ردهسانعم کدینکوندنزک ء زدهتسانعم لوواوهت ۲ رددا وک

 قلوا لیفط هتفایضو هعاوهددب رعو رولواهنسانعم قمرصاهلغلوا عقاو ندنزک هلنوت هدر کرد هنخسن رد هنشانغم

 هلحس وهم نو فاز تهران قثوصیشاب هرلد او یمهلوتم قدریو لط بو هرص» تدوکو لع ۱ قلقواع لاظو

 قسدوهرب وکدیدنرونسیتر ردینآ صخ+رب ندنمادحو و مزال ڻ متد یامه اومد یعغنکو یکود

 نیک ی کالب CEE دکروش .دهنغاحاصقشوهوقراصهدننزو هدمسر هم هدنسز روس دساّک هد وک
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 هدنرززا مزواکردب را دوبو یزرال لس مزوا لات کر دو قرف زره لاترولوا ئو قەد اغررراو صر وهدهلکنا |

 نوسلواهص ال ارکر دج اغا مزوا قاط مززو زونلوار نیت "یک هنحاعامزوا نالزایراقآ دو ی رال وق اورد

 قلطمو ر واکه تسانعمبنعو مروا یطهازرورلرمد ى یدک هدر ؟رزد عا ندکاتزر نگو ساواک

 ۳ س انعم یخه ولو ز زرکدرورد#-| ند ندیزز ر واکه تسانعم هن وو ن ولو كنزو روت د هدهنغاب مزوا ةصاخو غاب

 نخر سه رتلوکی راک اراک ږد نش نک زدهنساذنعهلهالهر هزور واكل ما هو رولوا مخ سه ل عاف مخ بنان دندنز رر

 دیعولوک اهدّنرو در دزر مور هم ات راضی سگ ام زونانزد نابز زر نابزر رولواهدعاطمات لهالههدن راد

 نا یرهتف وک شمالا ىلا ى ادلغو نو غرونو شارودهدننز روەد راهدرر ررر وتاواربعتناهت ا ادکرد هنس انعم ن نطنلا

 هتسانعمبطحو نو طو اورو د هده ږ انجو هکر هموردهنس اعم شاو ضو كنج هدنزو مزع مرر رد هشسانعم
 رک رعد یر نخ هاکمزر ردمنسانعمم ردانکتروع راب و ردذوخ ام ندند ز ر رداشتتف اکتشاناز خور زواک

 هععوب ها ز نوکس هرز ردنعسا نوک ینشب نوا ندهیکیلمرو مش هدشنزوریسمرک کمر ردهتسانعم هاکشحو
 ویکنخ هدشرو ETE تن ىا و مرر زلکهنسانعم و ك دربارراصبویخیوروا تاک دهشسانعم

 ةح رله هزر هزررول وا هنس انعم مز رر ف دنس . وحرو ۱ مزر هل خو ا هنسانهم ص عنز رول رده انعمعرانموب را :ولداح و

 یزوا تباو روند طد رمشهدش زمرد میم تشهیراقدن :[باولا" هس رزوا ورک هدر ناننکر دیفدا نمو هدننزو

 ۱ کرو رو دهب هةلجت نالوا هدنرزژا یک تش داو هد عن دیداشتوراوت اونی دبلعشلا ت نعمت رج رد ماتا یراکد ید

 || نتمو ط وبشمو لکم دتزونامآ زر ں ررر 1ا تو لو یر NEES دیگ

 ندنرر رولک هتساتعم نکتسو رغآهطنزوور و نوار مت ولرکتلدکر ده انعم نک روفر عورتا

 . || ككود نر کرد شل نیر زر ردهدنزک د هروسکم یارقات تان رده اتنعه غیصو قماو هدنزوندسر
 هلم ررر دهس انعم ییکود وتل جو یکو تلج زازررلرب د نلاش هدنسواف دوش ددنک و یتلح جرد رعوزددهنشانعم

ERE 

 میخ یار را کر دف دنهرز] مهم یاز لصتمهب یسر اف یازناس .یعزوفط ردذنسانعمهمزر موقرههدننزوهمزمپ ۱ ۳۳
 هحر هژژر یک دادم لی رشم صد یلطمو« شو صرح نح اصول اوک اهدشزورحودزرردلتنم فا یا ۳ یک ۱

 تاواهس رزوا نورک درا هناخوراریدیخ دان رپ ہر ر ر وزب ده ایرلک دم ارومخت یبا بر جرایج راوتدودلرا را رو
 لصتمهب ه هط وقنم رمعنمتنامن :یننوا راربد طد رشهدد ربع نور د یش دام ندو هرس یراق 1 ورواوی راک درنس

 اا ید سر سو ردهدنرک دو و تفم یار لو تا راد لی مس یب اکو تخلز کس یرکیهدیاب (SES هلمهم یار

 یصوو ردهنس انعم عوادو ل اوصوو یشالواولیستعو عرب اندر ردردصم رس دالدنددسرپآ ٣ زاو یاش

 || هوحو نشموكو نوتلا ۲ ردهنسانعدیسروناتظوناغرواو دا ۲ رولوا سعالعفو ل عاف نالها نکو 9

 4 هر ره كنه تشکر تا او لا لتشره یدو دته ور داانا "عسل و قمر ون دو نوشزوقو

 ردیعاب یرلذ درک ك نا PORTER زدن ولک هردرومشسملکع دسرا رہن الاجر دد یر نار ۽ رو دسر |

 | ماسق ماسر ردهسانعم هدن و اکو صد رخو لوک ۱۷ دهنسانعم ناتفودسفم لز دید قغ ؤو ی اعغادرک
 3 وک ما اره ید ریویدروتک» هلع یدو هغ ۳ aT OEY یر ردیعما ضعخییاهدننزو |

 ردهنسانعم قد ىن مسوم لصفزو کم دنتخانزبودنزهدننزوانمضت لس راف یاب اتسدیز ی دنا ساتر ب دنت دخ ۱
 یار وة نتسررد یض ام لعف ن د نره درو تسم تسرب تسرد هنس فن اوس وسو ا

 یجانند هب وند تادویقراو لارا دل شرا ذکندبناسقن بلظم ظارصهدندنع هخوصتمو رد هنس انعم یو ضالخو|

 رولاطو فصوء رص ورو اک هنس هنسانعم ناو اومعاعو PERE وسولصاومیدناروخ مالسلارادونتسزوآ ۱
 داتسار هدنرو داتفه ياتسربز دهن ناف ریو .تخامخ هد رور E هبا ھم یاخاز زج اتسر ردهشاتعت

 هتف تاخر صالخ ردیف راک تسدهدننزوراتسذ واسر زاتسر رد هت س ادعم هول عوام اروم طو هڪ رده 0

 جوز نمادرارا زا د ون عمو هر روص ناشلعتوم ود فراخز هکر دادن ود" لیک هق در ی

 4 دکر رد نفر خاتسرز کسر ر روم 2 دهزیلهراپ ناقحتورب رو داللت ,دحاعا:دنزو القا لاتسر هداوایرلح و تفر |

 ۰ شالو صالخ و شلت رود مد رۈە تشد هةر راد هتسانعمتاناهز و جات و ل راوخ هل او فا راک تشر: یدنلوا ۱

 لوا هدزح الطصا بت تەح لهاو رولک هن )انعم وااو شورو نوناتوءدعاتوروباطو فمو هر صو زذ هلن ب

 صالخو نسرول تر وټەلب اط یاهدرو ییسمیبسر لوارهاط ند هنود یدالغ ٹول اورھاظ هکرون روده هنسک |

 فوفوو لوصو هنفقحو هنک لس نسوردهنسانعم زاوازسو قدال هددزو نتج نسر در دامی ار نسرولو

۱ 



۱ XAR 

 شک و رلردیا ندناع ترد كردم همه نینمد ىا زاغرا نرو تو ۳۳ دو فو تورو عاج ابو

 ریخت لا رق ذکر دراو خرا ده خ یه دزو ةجز هچر هجنر ر دهر انغم لواخدوب هدنزو هر شمه هرب ه هربکخز رولوا یک ناطق
 رک ةباخ نوکس هنحر زدعفاد ینارمشحندهناخ رتن نب راد انقورتوسهدندنح یاقلارضت یس تر دش وق نان اوا

 دعزفو هجا و نوسلوا هدنربغو هدراولد ردهتسانعم هاتو . 77: RTEهوم سابنلا نی نابزهدز

 رغاری ود هنسانغم رتاوتم سو قمولوص هد روند سر ندر ردها ندمتسک ن وهطموموبتمنالک ها

a راھراھںول "]ییفنز تەد لک درب رب تعز ناول دکر ونک دلو رغاریابو هدودردل اف هند 

 هنججرهدیک لو خو یذدیب رعزد خعصنالوا لصاح ندنج غم کرد هنسانعمهنیشر هدتزو نیک نیر دنراښع

ht : ||رعم هنر هد اورربو رد مور جيتار شغبلادذعوررید نارط3یراصهنعو لاسویزفاسماح هتعورید 

 ردهدیزک د هموجشم یار ثلا با یدنلوایضو هلغلوا فر اهتمهلجد "ناسخر زدهدنرک ذ ذەروس 3م یار تا باب

  2رونار مس ادوقفمو ممالادوجیوم یک اقنع ۲ روس ددخ هدر اۋد اتاق اک ۲ ردراویم انعم ید ج

 هه بو ات نادکرکو لیفردیدآ  UFOهلناتسکی تور دن د نسخ ودط یرواحو رر دررتوکه نسهنادش

  ۱دنعوردامسمرلسسا حور واح هکر د هره رب ندنرا راهم خرس ۳ رار دیار رت وب درولوا هدام دامب هدر نح
 هردشناف یفحگوطلالا بک ارهدکدنمهت آ روتلوارمسعت نیک ید هک ها ناتع ع رد- رع هدانعمو نیما

 ردهنسانعم مجدد جات ٩ مالغ مارا روس, د ید قلمخوقکروت د هنتوآرضح ارد هتس اعم تانوفرط

 ضام یسالعارولوا ضان و یحرقو یراص هکر ذب رلکدید ضس ەد کرت رب ردناطیاصو نعم سدحرب هدنزو

 تالت ورد نر تم وو نت لور اطر اش وکو خشب و هد ان ضعتلادنعورولوا یخ دیعونرب اسو ی ایسوز دری وب
 لاعا فورظو یاواضعندن 7دی ىشردراو ید یو ی شمو بسه نو مرجارزردندناسقیلاه

 هلوا شماغل ؟یبل تس امزونه کن اربا یشک |شماخلبتق ینعزهدشن تضخ شرت خودهدنزومحرش نخر رلردبا
rih نواو شکیمهدامهکردب اک دند رم وکی رګ هزوشوخ هدنذنعراضووردب راکد ید ف وصدر غوا 

 یلنیلع رارقص پودابخ یدرغوب رار د لصمهدءب رعهک تورفارهو ولو هغه اس یک تور ارة رده نر ضهاحو

 ذوخ ام یس *امودقعنمیکرشپ د رولوادر بو شضماعهدم رر دان دهعفدرب هضلوا طالع وصورارزو دشک
 | ندلصم دو نادذَمیا ریسعت 7 هدا رول یرابح اط تادرقمشعنوا زدن راک د اکو ا .دخدهناربا یثک

 نخ > رهدرا همس یلزودندناربا ی شک (اةلطمدکر اب د درا تعورولوا لصاح هلک# اطاعت طط یا )یس امر د هقشب
 انار د نند هرن ونص خیضوزدفدا ی هدرنخ |یانعم یانی بخ ر هنتر رذلماش سنج مسا یسهلک

 ناتسدسهل بس نوکسو ۳ "مض تسو ردیدآ ةبحأترپ ندنسحاو تنل ج واخ نوک محر زی یر یدنلوا رک د

 رولکهنمأتعن ناتق اه هنوکو یه هنسآتومدلعشو نکا امشب هلا-نوکس نخ د شخز ردهداب ی دنخاکس

 هدنزو نات ناشحر ناشر رولواهفص هد رشاوح وسرد هتسانعم نانا و ناشخر دهلیسدایزملا هل ایم تل اخ اشتر

 دغا هدنزو هع :هنخر دما علاس مو ند هكله روپشەلناف ساک ورەن هنسانع ماش دتر رد «مشم هفص

  9یاکو شور یلاهدیانییا کردەد سز هل هوم یار لصتم هز هط وق نمر ع لاد ناس یک دب رد هنسان عم ساطرد

 هدننزواکلم اک درب ردهنساتعه دنعسو درطهدہ رعو زولک هدهنسانعس ندالح حا صو د نمر وزو عور روک

 هوس در و2 >حاعا هدننزوو نعش لوح ودر ودر رده رلانغم ع و قدصوكجزكو و تن صوبی رع TE ر

 فاه هدر هدر ر دتخل هدهلمال لدن لادورو د هضراهدم رع ر دناها ہو پات ییا واو دغ اکو هقوحیخ دو یک وكروت زوسد

 نمف او اش اریغو ناننماو مک کد و ت دوس دارك و ناو سزا اشن اتنا ارکر د هنسان عمر ونا ظو فص هرسخهلفوقوم
 رولوا یرلکلرکت یهرتسدیزعا عونضمندرومدهددنل یک ییلکشوه رعزوس دهد هنخرح نمرخو تنوسلوا

 هح هقش» یراهناد بو سک یرلناص تالالغهک دنود هززوآ نمزخ ی ورک هل ةر دنوم هس راتو ےل ارکر ااو ارو کوا

 یراشاط قامقح اعاح ةا انكر مدا شوره رووا نند یورو ړل ف رایت ر اربد سرح هد کرتر رخ

 ضعزو زار دک دی هدر شرولرغ ۶ وطن هل سو ناص هک دن و دو دناذ من | هچصق هاتون ریکر اناوزوکواه نودناراوتسا

 لیادرردهدنرک د هرو سکم یار قاب تاب اردن اط سچ زکر چ ربذذسا ناطرس در ر ار دیار ن ؟ودهدرادد

 زرلسم یل شدنوآ دا ىيا رک ر دم دغر لم ھم یار لضمه هېه یازنا ی کس E نتنمکو ندکلف

 ردوصنانلواراطقتساندنآ ازرنآروت روح د مرکه د e زد یخ انا مزواهدنزورق زرردهدنرک د دود وتفس یار لوپا

errr 

 ۳ وتفم ا هنساتعح لفاعو انادو فراعو رد هنسانعم فو ساضو ےکحہددنزو دس درردهدنرک دهخ یارلوا تایر داش |

 هلکنآ رب " ا



۲۹۷ 
 یه ار

 بارت بانز ردهنسانعم تعفمو جر نالوا ند ابن ەچ ا هدب زعهنارم کو رولک هنسانعمناشخرو یار دانو

 هلا علعاراسوب ور رکج یا ردنیکدنب دیس سس تکل هنس زۈلورۈلوا ییاصهضفو هدنلکشروینط هکردززاسر اویسمهدنرو

 کل روا یاب رای زاتاضوصخو یسوزوا شاب اموعیلدس هسور رد راکدید بد فاکیابالا کر دفر اعم
 هللامعتننا ترفکر دهشوور هدلصا یدنلوارک ذ کود هششانعم ةسونر نامش هشوبر هشور ردي رلکد ید ییامکورا

 بابرب کرده دنمر هام هم یار لصتم هب یر اف یادناس یتحوآ زدحار قلوا قاعشیهروک کو یدنلوافدحواو
 ا اد و زولوا تسمتاناویحنایلت واردرسهاک ع و ور هدشنزودنس دیر و رلجشم غل یک  هدحوتعف
 :عدنلوارک هکر دةنسانعمدیز هدنزودونک دور در لار دیش و فرح نوطتاهدیک ردشانیز هک رلیدلخا مست

 اردهدیزک د دهج وتتهم یار لوا نابزدلشم یعل ش هد ابجوا کر ده دنبهر هلم هم یار لضم هر اذنه یا ناسیغدرد ٠

 یک نولاص هدودنلصا هدوصرد ی دنه نن شاھ ا هح وتغم یان "هنر زد هنسانعم ابر عو CIE PI تو

 ینتلع ریزانخ الط لا هک سزز الد دعس :هدقمراقبح حسووریک ندهماحریرحاصوصخر راقس ناوناهلکن اور وک

 هل وته نو جابر ردهدنرک د موقت یازقات بأت رد ةا رک ر نادر وصس ال
 یالتجا | اره اظ ردن دنس هل نبع ودارولو اهدنلکش کین ردا ردن را نخ د کد عورب

 زدبارسکت هدقدنقوطاو ۵ توبح ندارد یس رب رذج ق یک اردکعد ی = کد رک ره ناطر ارز رد ظل

 نالوا پصنمەننع ناطور 1 یلملتو لغت كنو ۶ زدر>رغصاندب آو ردقیرهنناطرسو نا ندن 7 او قدض

 هد اردک د یکن یز ناطرس ی رخ اسو ردد قمه هع مدو قالسژهرب هظو یوم ینع تالصعو ةع یا اوط ر

 هلو رولکه نسانعم س اطرد وو دعاکوردهنساتعماوت ورمقف ت تر رادهدنزک د هموعهمیار ثلا تان  رزلوا ۳1

 عیشمار اک ندنعو لج چو خف كتر ردم ءاندیدازفاو یوم روس د لکه ذا ر دەشە عاوتو

 هر هرادتساو یل: ووق اوىشمو قرّوردندنع و یزو ران خاط هک موق رخ تایوردزو :رابمنوفو ردتاش یزاکدید
 نایلتواروُ دلازغلاهلقبهدسن رعراریدضبا یوماک د چرفاءابطارواکن دنس هط درک رار دوو سود ولو ام

 یهظنلع تات وطر ندرکدب قرار عترشمرطکش و عیشمارطکشم هماع رولوا ئ نرو فی کناف یدستكت :ویق
 فیل هدحوتفم باب گر دهدنجر مهم یار لصتمف رع مچ ناس يتشارددیف هخاوقو حر خوو رخ

 عوراو دم رکک ه دننزو لغت لا هم نع لغحر روس د ةهنشادص ةراقزو سوک هدنزو فاوط فاجر ر داجشد

 هلمر هلحر زدتغل هد هل وج" مدوردهنس شرو عاضر نلحر رد, زولیوصنالکندزاعو کرد سا ۱
 همرسولد وص نمرات درک هنگ ردنعوب نوک امكان نانلوابعت راتنذهکرذیمما عوراسهدنزو

 زوج هکر د هنساتعم هر لنز هدنب :وعدردبوقم یی هرصانو مفاد یع ضال لاک هلکنا بوشاواهس رت قاهافص

 اند ىلع ناجلس ترضح ناهد ناب رسهدنزوماشوس هلا هل مهم نع ماعوحز رار دید ءا ا لقى ەدىن : رعردشوا|

 طزسنوا ندهناجلس طانسا هلغم نوا یر هناکح نکرد چوکی اخل بولوا یرادهع ور دیجسآمالسلاهیلعو
 هلم فذحو اردهتسانعمرلنفود افحاودالواهدم ر غ طدسو یذلاف ها طس یکی انام ھه ںو دیا صار ءاندنسو دانک

 رزا ی اوةم پا ارت اسو ىلواه هنن روانو RRA SF هخرر دتخلینداعوحر

 ردلنتم ییاکو تغل رس یرکی هد ابحوا هکر دهدنعهر ءلمهم یار لصتم هب هد یاځ ناس لار اراصا كن وهو
 راک هنر مشو مضوردهنسانس الو رابوهنخروقاکش خر ردهدنزکد هحوتقمیار لوا با

 كح هبک ۳ ردهنشانغم سرفز تآ ۲ رد هنسانعم هو تسردو تسار ۱ راویمانعمش ندهد روت“ تخر||
 FE هصعو ع ءع ردد وح اش ندانعم ول بساتخ ر ردهتسانعم نال اوو قل ارعاو نال متو او لغ ور ؤاو

oهندرو قایامقم ندا جو نیو تاک لحهس رام تبا هما ارب عدردهدرمکد ماعط  

 RF ازهکرب تخر رد .اکندکلیا رفنهلوتزلک نتسرب تحر رولوا باک ندندقلژاهدنامو فوت اعو كابا

 یسانعميیلاهدنزو شذ ؛ شخرردهب اک ندقلوا تره آب ناج مزاغ دون نسب تحرر و ڈلوادارب هدعقوم لوا یندو ۱

 زغاب هدیکرت ردکنرربهدنش یروطلا هانسضغبلادنعوروس ذ قانا ەد رعهواول هرامولفآ هک نر هخالآ ۱ راو

 قلطم ؟ ردشع د ده "آل خوزوراضو هت ًآزوراضع» یدنافصتمدهلنولو ی ا كناتساد عسر دیرلکدیذ یروط

 مالعرربدهمناص کلام اک کرد هتسانعمح زة ل موق ع ردهنسانغما دن او عورشویمالشب ۳رد.تسانعمتآ

 رددنسانعم کاو نکن < رواک هد هنسانع» نوجمو رادو ق لزا نو هو كرابموولتوق مرد طلع هنو اع ۱
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 د تروج شرراهباور اهبداب نعبرا مپ شح رز دک دی دیا نال قرب وي اراد هکر دهنسانهمناشخراشخر
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rTقمراوهشاب ندر حر اا  EEرش هار رولوا اک ن دک |  ERTدودحویارح یسک لو  

 یکاحیاسکن هکسصرد همغنیم ردترب باوا ناردهماحهار روس دهراهنسک یمهلوقم دودنابناو ناسروقو][
 نکراعهارو شکر احهار رارذنآ لاک اعنی را هماحنولک هدحورادتخا ران دیا عانتساردورمشن کک

 هکر د هع سم ۶ ہہ مه ةمغنرب یبا راں ضعرلا دنعو ردا وزه دةوي قاورنتخهاو راد وفروف دننقتسوح

 :قب رطنالوا یمهناس تدولوم هلتفزالم ردهیاک ندلوزا ردورود یدازوانوزوا هثفخ هار ودة هلو اورمش»
 ید هب یخاو هریک اوکو رد ییسسسکد لو کردم انکار نام هک هیدتزوزااسک اخ یاواو ىێكەدۇهغف

 ودا ماند راب لر ورب ورخ رد هدر رب دوو رو نزها ر دزد یسک لولورونرد

 ىي رطلا عاطفو ار هدننزونزداب نزهآر ردر رو چشم هلا حور خار کر د نیت دیدن از زوو | نالوا قاعرت
 هاکراخ ج هاشهاررولکهالعفهدانعمویو روش دید هد یغمو نرطهوروش دهنسهلوقمدو دن راوناسروفهدابرذو

 رونلوا ربسعت یو ناور تن هدر الط صاروا د نا راپ ء ردهشاعقد رط گراد ها ره اسهدنزو

 هدیتسوموردنرابعنددیرعقولرت ردنلقهار ردرا دغراکز ور ږادلوعهار رد نط ینچواندننابطادب رات ی دنشهار

 ناعص ناشکهاکهاررون د هن هتم نک 4لااناخو تعمویسهلوقم هدرا "هدشزوناکمار تالار ردازر

 ضا لکشننیروک یک لوهان دنا ل شر ظ دید شترولوا قآ ب آ ندنامص نا دکر د یدراوا رض کر درلو را نک
 ۰ رمد رع رولا نانا هدتیهلوا ندنعاتحا ناتن تک او دنا | الف ىد نلۆا قالطا لطم

 هدادراج نکشاو هغروب ةصاخوزدز وکم ناو لطم رتسکهار رار زرد ندی سیر غوا ناصو لورا اح ہد ہگرتو

 نور یاو تارا کارا رغو یاد نشنةار نیشنهار رددمغنوتوضرب کار روئلواقالطا

 نکشاو نکسکر دهنشاتعم لا یطوكمرودنددرورون دهی دنا یظلو هلتعرس درو هار رونلواقالطا

 لو هدشزو هراوهاکهراوهار ر رونلوا یالطا هن هن کک ناعناغ یوادکر ینادورولو اهن اک ن دعاس كلش داو ندابراج
 ربع هود زو نها ۍهارزارید یواسر هماعهکردیماشدیواهر هدیفسومفدننزو یوهآ یوهآر یوغار رددناغمرا|

 لولو هار هدننزویاح یار روش د هدهمدارتآ نرورو ولشناو هعروو هنسانعم شاوانان روسد هکعا نانلوا

 ردهنسانعملقعیاضتةموریدت ۵درب ب رعرد ص وصخ ع هن راهاشدابناتسدنهورون دطا ارض ةد رعردهنسانعف

 رازی داکد ر لها ناردنزام ردنا نوا نونهدنزواکلاس اکدا اکدار ردنا ۋاك لر ا

 روند هب هنسننک + هلا بعذو ضوع قرانا حو تفدوردهنسانعمهط قلو و وبهدننزوناوراکهلیشراففاک ناکیار ار
 قحهفوا ٠ یو ااا هار یدنلوا متزهدنتروضاب بولوا تاقنمه هتنلتةرمهءاهیدنا ناکشارهدلصا

 هح ولوص هکر روسد هنر ةع هسرولواولوص روش دەسە رعز دناروهظهدنرلشا رام وضعم هکر د هدو سف

 یارلصتم هب هد ومیاناس یکیا 5 ونلکک, ىت رۈ شادى ۆئ روم د هسا هغعس هنرواوا یروتورار دیار بخت

 نکشولویهل اونو ن نتنورپر ردهدنرک د هحوتفمیار لوا باب ردذتم یخآ وا نواهدنایجوا دگر وه دوم ده

 دشروخ هدنتغل دنزابودنزهدشنز زوابح سم لا همجمیازایریر ررر ردهنسانعم ایا تافوو كلوا هدنتغلدنزابودنزهدننزو

 نالوا لصاح ن دعا اس و تنش تاناوافصو هشت مو هدننزو هجوس اطا دغم یا هور هخولر ردهنسانعم شنوکو

 یدنلوا فقول غلو المخ یروهشحهدنزوءد ون هلا هم نس  ەشور زدتغلەدەلچجو هم یازروُ د هت دلوافص

 نورروُم دیش رس هداب رعردعوقاتسكت :اراکتاروس دنا نانلار سعت ر کتک« دنتخ) سلدناهدنزو اوج وز

 راربدنیدکوآ هد کن تانکر ونت دیشب طار عت یسر فکر درسا نالورو باس ا ی عو لمعاالیق هر هدننزو نویز
 هر هقا نالد »سیو هدانزتدنسهعوطقم ترس هر هدشوررفزوش دهنسدق اساوهعدما نا رخ ضعیلادنعو

 یس هروم الصالعازاقی ند نضرهرصدکر دیبا قلب سرب هد هدرا سم لا هاشیأن اتو روشرد
 هروسکمیار فا بایردرظن ةدسرودرون د یدمنشا یام هغلا و هدن ادرفمضع ردع اجیوةمرولوا

 تشغهدس رعردتاس نازار بعت زرا تیاهکردروکنا كس مسا هد رنا رس هدنزو جب رب زەلفاق قرر ردەدنرک د
 هدنادزرذ ارم رب ءاشتاننورربدناوق |هدس رع ردناردامیول مس هآ نان دعوت نیتنسفا هل انوکس لبر لیررو دتلعلا

 کرد فداقر هرۆكدفنضم ناردام یوو رد عون لحن کلان یراکدندنیل ردوا قف نتنسفا

 دارا قالطاردندنع نه دنادک هک یر اک ید یزوکرفصتاو 2 هد رغورد هنطاوا هزوکهراضهزورد هقسار

 یاعما رها ردردصم EER ندوبرو قعاف هل لا | ابرردهدنزک ذ هموخقم یار ثلا بات یدنلؤا رکذ

 ردهتسانعم مظعو رز وولوا هد ن غل دنزابو دنزهلااب لنز تروا ید فا لعف ندندولزو ردندن-الامعتساانو
 ےس

 ا

۶. ee : 
E 



۰۹4 
 | ساق سس کس ست تست سس سس

 هاي تسکدرات راد ار# رادلوقتم یدلواهشوهنمنا رقفوبشاهدنقاخ |
 ما تسهزابودر عود شش

 شمار هدننزو تشلا نت ر واک هنسانغمرورسو برطو یداشو د شمار هخ اره تساغقرد لیمو وچ ش هاو خ <=

 4 زدا و اوئرب هدیقسوم ناح شمار رد رع” انو کیم درد كنس هقرتسم * نچ دکل مۀ نسورد هتسانعمرارقو تارو
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 اراوختهار زدندآ ع لندن ازاد او شرت ءه دنراس ماد دیراب لر ورب هرس خور د: راک د د حاورالا ةجار

 یک یکتسمار ین کر دهنساتعم تشماردلفاک كشماو ر شمار رداونرپ هدیقسومهدننزو لابغر اف هلو دعمواو

 هلح و تقم جم كمار ردهنسانعم رکشمار هدنزو ییشلات یشمارزدهنسانعم هد :اوخوهدنزاسوی رطم هلسراف ۱

 بده زەكىوىئ رع ختو یومترابووزامو دوا جاز نوچ الاسا عفد زدیعسان رو چد عولرب و ردب رغصم مار
 نسرهماررونلوارسعت نا دوکو یس "ر یک رد هنسانعما دخ انو نابتشکهدننزو سومان هل اهم یازز و مارزونلوا

 هدنزویاح یار هدننزونادلقیدیا روش دناکنعم هدغانردرهشرب هدنش الوزاوها هدنارب ال اه منو م نوکس

 ندیدان هلو هح یاب نتسسآتردهنسانعم یارو نان وج هدنزوراکماک هلن اتق يابرابمآززد هنسانعشموقصسنیتمار

 ردروهشمهلا نارزعترضحو ردند مارک ی اہلوا لک ک یتیمار یلعهجاوخر دید آدیصقرب هدنتلابا ار هدننزو |

 ردهنسانعمنیمار هنسماررارب د ید مارر دید كنج عضاوورد هسږو شاع مانه دزو نییآ نیمار | نىمارر دوسنمهب هبصو لوا

 ر دیرپغكناردلابرلرب دناغردلا هکرردتدتلح رج کرد هنس انعم نادجخاورد هنمنعم دن نیو دز نر

 هکرواک دهنسانعمتبثلحوراب دید یان تبتلح نوک د ارولوا لصاح ن دنور د غص یراکدیدتیتلج کز 1

 تتلحور ولو لصاح ندنادحش انالوارومشهولدرب :4وکت نت رولوا نتنمو بطرد عو یکی از دوور عم خم
 هدس رعردرات هکر دیعااناهدینانوهدنزواناد ان انار رز د تطنح هلق رک هماعرولوا لصاح نددوسانادحض |ننم

 هداقهرب وڌ :تاهدنادمةصاحو قمر ون دنر ولع اك رو ٤رب دازا عو قمقصی اروا ندرتفا نارروش نا ترس بس

 یاد شار ردیراک د د یزوج ناتسدنههدیکرنزدیدنهزوج کردیم لیکن هدنزو جد چارزونلوالامعتسا

 ۱ ارام ورد ءاند او كم هن [نداشک ن ار ردهنسانعمقمووقو كمر وسر در دصملصاع ندندنار هدنزو

 ریشغاموراولش هکر د هنس انعمقلطو هدشزونیآ نیناررولوا هناکیخدندقلوا نابرعو م بارام ظا نب عك نرو

 عوربهدنزو هجوانهجواررون, دی دهر اواشهرز نانلواربعت قلطوب صوص ورو .دنانار هد رعز دن وب یس ةلوقم

 ارواررون و ددوارهبوص» دباتفحو هلو | نج ور اج او یزاوصراق ]زر دورب . ی همنو یلهرد لزا هدننزودمآ دوارر دمزوا

 ندهرادس هعسهدنزو شد ۱1 شوارر ددغل ی دهدننزوالولف يلرصف له هزمهورد هنسانعم تشپرانو رک دشزوانراچ ۱

 هدشنزوهدامد اکه داموارردس رعمقوارو دهب هنن شاروطو شل زو وفا ص هد زو لر ان وار ۳۹

 ردتعل هدلباواو عضو یدنلوا لیصفتهدشدامناررد خب فورعمهلء اولو رو دتدتاخ هدمس رع کردم وکتآ

 نیوزفوررات هبروا هن رزوا بورکه درا هناخورراصآ ك نوه کروند هما نانلوارینعت ڪو بن هدو دنیا دوا دوار
 كساسررلری د ینددنوزردورادیباود فورعمدل معما دنزاروردیو شارا یدنوارنناردیدآ عضومرب نده

 ییدحورونلوا لامعتسا ن وا ںاود یو یناسارحو نوعاناسنا یو یحرولوا :فاسارحنو ی ینیحردہکو را

 ها کر ورا ارتش فلعهدنزو زلاف رب وار رون د خد لبنا دنوارو باو دلادنوار هنس اسارخو یه دنوار هنعو

 ندیآ یر هنادو لب وطیرانکتوضاسو یراص کو هبیثهدرو | ادابیفابترلرب ,د حد ی امطهودو یک هو دز دزاع

 رولوا قبحاح لزوکوراراس رو طارطوهطلصندنآر واوا آو برک یمعطو صد وهبدش هنکووکن ادخخ ایکو ؟ورغصا

 مدرک التمرد هنسانعم تررثو هعفدوت» صوت ا رد هنسانعمیدرطو لول ۱ راویسانعم ]اهدهزو ات هار

 ازاو رود لو کماو لوربب ونلوادار هدراعتومو لول ی دهدرکرتورون دارو دوهارکی هدر كح هب ده رک یکی او

 رودشوشوه ۳ روند ناهفصا هارو زا INR را نعم لوصاوهدرب و همغنوهدعافو شورو هارو مەر
 ا نکفزوس ؛ روئلوا قرفرضو مفنورشوربش هاکتآ ارو واره بعت هام, ندب ارد قلخ لقع هکر دهنسانعم

 لوب دروآ هر رواازببعت یزو اردیلباقمر د اظ کرد هنسانعمنطا ٩ یبکیارر دصوصخلعهدنهنیطالس 9
 نداتفاهار ردتخلهد هل اواو طاعساو روس دا ع هدس رع هار وس د :دیصق نانلوا دقنو ضرعرک اوردیئافمرا

 قالو ر واهب اکن دک با تراغو بینو ۱ قنوشوا بوی هرز تل لدود سو یاری

 تاچ یتبحاصتاةصاغو یک ت امه مر اسوتاردهب یفسمزاول ماا هار رولواه اک خد ند کمر ,و تراددخنور رض

 هدنروټهات بغار رو" دید هب یاسو رط اشو لس و ید ص بص ا کی

 ar وسروس بسانمو لوةءمووالول د| مح کمار ءواهب وکون ندرب هبدهار ردهنساذعم سادایو ش

 رز سس هه
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 ۱هن ابزار نوس هلن دنعرلضعدو رارمدنوسنا هماعدکردنوشایی جسق یاشور دمولعمیرلبس۶ یک لو ارولوا یاشو

 ردهنسانعملوت كاشیاو هاج هدنتخل دنزابودنز هدننزو ساطسار رد ظفر اغتردرب یسکیا !هدقنقح نکلردءمور
 نیب فا دنا ےقتسمو یرغوط یر زاو یم اتع نرد هد شرو تسنام تساز روند طاره نع
 1 هتسهزاداو سیو جو ما عدارزدیدآ ماقمرپ هدیقسوم تار د هنمنانعم ميتو قدمو

 لیس ن د نوکس داتس یا از رول ښام ید زطو ل وورد هنسانعم تسارهدنزو اراد اتسار ردهنسانعمیلوا قفا اونم

 لوا هیاخسار ردهناطلس لدو هناش -لح.دوحولا نچ او تاذهکقیقحدونوم دون. وجار ردا شنابو

 تلح كلا كلام ت ترضح ود تسار هلو الح تنا دو تناماو یدص ام دلتاخخو یکم هکر د هنن

 باک نا ناب روخربن وکر مار یدناراذغو ماظهدمب اعردروکما اره سرو هلو نشور تسار هتنطان تمظعو هنر د»

 نفرهدنونف ننال زاشتشار یداب !تسانسهرود نمر زو هلغلوا رمتنعمو نوروکحیسهدام نان

 رود یندهلو یرعوطورودوروٌ دهب هنسک شوطر) لا غاصیشالتسن ی اه دنر هتساخ هتسار ردصوصخحم
 نردهنشادعم نیتساز ینو وهدننزو هندتسآ هندتسار ردهنسانعم یتقاوو حالا نسعنو قنقح هدننزونیتسآ نیتسار

 ها هدتباعیرفاب هکردو یفصررابب ندرفادقرحهکر روس بد هنشاط قتسار ها هجم یان نوکسو نس یض تخار

 هثساراو هنب ززوا لر هغر ندنع وزوطداادرکوکر ردد یرشع هرکصذدکد رد هرحال وجرب بوزو درا هةر
 رد عون یرطم یلضفاوهلوا قرت یس هل هک اترا هیلپالرت هتفهرب هدن لکو دنب یک یزغا نکو دود ریس
 هک هدنزو نماد ع :نسار راربد ید ےن سور نودنا بدرعتو هتخوس یدراک ورد یر اهدا قمری

 هیبش هنمگ رز ضا یرنادو ام کوک کو هد لس هلا ترج نولو فبطل یم هعار كنکوکر رد زدنا

 اسرغو یاشل غزو یاش طر هدس رعهشام ردنکوکنالوا لمعتسمرولوا لئدخ یمعطو ضر رعرادةءربو

 هر ةج رق هل ابرار د نسارلالصا هنکوکو ن سارا! بح هن هنادو رولو ا لد وطو ضرر عقروو یلهبعش قاس رار د خد

 قاسمرص یهحار رد ارب نس ار نحعبلادنعو ردع ایه :سکواص نا مشحو ه هرلتلع نالوا فدا ندتوغوضو

 رد راک دد یی 3 هد کرت رک راشعدردد قس لدرخراضعدو رر دياناامت ليکو ک لمح نم وس ولر دہب رفهندهحار

 ندن او هینش هر افرونب NE رعردرولاح یربکد ید لاک هد کرت کردا ار هرز سار

 بؤر دلوط لا زمنشک. نا ردفولأم هدرلهناح .هدرصمرولوا شرب نوا یراک۔ ول كنغر ووو لوطایرلفاناو مک |

PO NENTعام ادع ةنغلا عاص كنا سذ ںورا ج ی عو ہط ن نکداهدنزور د عفان هنغددزصا  

 یرلتلعع رصورب زانخو رالشب هداب رفبورب روایراب و هدکدروکماعط نلرهزرولاحوور دروم هداج قسلعت

 ابا هلمهمیاط یتیطار هوا كلاب ندنامصو ندب اص کر ون د هنمرخ چهدننزو شام شار ردعفانالط مدن روا
 لب اق هلاهلمهمنع لسءار ر وتوا ربعتیصو اغا هد وک نردینمب مسا هتسانیغم ٥ قلطم هد نانو هدننزو یتدتال

 رډ هنسانعم هوك نماد ینا غاط هدبزو غاب عار ردمالسلاهبلع فو ترن تحلل هکردا ی ےسا هدننزو

 ردوراد فورع-هلجا ورو دهساسلهدس رع کردیم زابزب هدننزو فاک .يفار قفار ردهنسانعم رازع ضو یارب اچو

 رزکد هغسمرص هدننزو هفان هفار ردتغل هدنااتوفاعردت ام یرلکدیدزویراب هکر درسا هندو هدننزو هنولاب ةنوفار

 اردت امنیرلکدیدناغردلاب هکر دادن ضعبلادنعو ریاست لو ا قدن اتو رردبا لوا توروشت ردنوارب

 تنادح اهفارهدم .اوررور دمغج كيادحاتبت احر ذیرغ كن دیار دنارکو شاکاریزوداکد یرلکدیدناز

 هب هنکباو رارب د هده هساکو هغدرب كح هليا اوصوروس .دهوبقحوقهدننزوٌلا لار رار د ثور هدر رعهکردنکو 0

 ردهنسانعم ی سورو هشح اف هدشزو هراوآ هراکار ردهنسانعم طارصهددنغلدنزاو دنورو د هد هنات كلا تکا
 هتسرذر ۳ روس د هننوکی نر یر کی كیآر ۵ جرد هنسانعم نیوی او حیطموساوب ۱ راو یمن کر ار

 ردهغلاس ندندر کرد هن سانعم ناور 6 ردهنسانعهرارقو تحارو مارآ ۽ رداک و مهرزوا مادزورعیاع د
 ۹ ردیدآهردرب هدناتس دره ۸ ردهنسانعمنامداشو مزخو شوخ ۷ ردیدآكنجزاس عضاو 8 هنسانعمیعدنک

 یماوی-.هصقوردر و شم هلکع د نم ارالا- یدنلوا همست هلع ماو لغو | حرفم ك نشو خوش هدب ۳ دچا هش دوقشاع

ETRYم ءار ندانسحءاعم [هدندنه نابزور دید [هاشد ایرب ند دنس نیطالس | .ردعداشر ونمو موطن یخ  

a 

 ردیدآ ناولهپریوهدکشت دار هد برو نورب هام تور مار رد اشاکبشدار دهد دنا رش درا مار زدی رش

 هدن اردرېشرب هدنزو ردام مار رو یخ درک مانع عرتخش هدنرونیشناج هب اة ادم یاب نیمار

 r EEE اردو تح ارو مارا هدننزو سزانش شست نکا !ییربارظنف |

em 

 هدنکاح
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 دو کر رر اتم ید کرد هپ زانم هدنخ نزن و و ورم رنو ندرت

 هدر رع هنکج رولوا یک کراو یسشیدر دیکو کی یا كیلصاادوعر بس خون ندکو کن انوار لمت نیل ضد ذوغو

 مو هل هلاو منوهنوعض هان ءیانزهرو كنوز مود نه ن رک. د ردهدنرک دەم وع لاد قات تا ل ردو ادر رو

 سو کردیا 4 ه دانو اموت معو ود ةن اتعدرک دیو دابنازک ذ هکر رد و هیچ هج و ردنمماز وع شیلات

 ملت رڪ ا چ رطل اسنرلذ او ی دنا ارزو ایل اط هب هل رتا وش هزارا هلا هصوصحم

 د مو یون خب نوک وا یر اک اسو دنرفهرزوا یراق رطخدعادرلفلژا نوک نجوا زور مش یراتخ وبا کشو ج سس

 هامون یم نارک ذ هرول م هزور ها ەن الموت یدنارارولوا دهغو دعس  راداقتعا ےس در ابارلنایرک د یامولرمو

 لصتس هواو ناس یا ید ار دی همت لر |یراهشیدنکیلافطاندیا دو هدر اتش مایا لواویدژلوا هست

 ید ی ذی ردهنسانعمتعیمط دوو جندب هدنزوشوم ن نشود نر دهدیرک نهمومضم لادن با ررروش هل نوا یادغد

 یاوروسکمن منو ساعسناذ ر دلم ىغلىياەد هر و تکا نس کر دەدنمەر ەھ لاد لصتم فات یاناس

 لا ایف بویمزوطوص یکی دا زار دیار نعت یخ غ نالو دهد ک ت ردنا ع لولا شلشهدمنانوت هلیناتق
 ةرصابق ظارقلفو یدبا زولوا هدنتمدخ هاش طازقاف هکر دعما هدنزاسرب هل وو اف مض سوت یو رافنس ندا

 هرزوآ ناس وا یکی هکر دهدنر بهت تاکو تاخ هر دم هل تهم یار نرش هب یسج فورسراتفگ نوار دن دمور

 يا وار ار ر داش یداکو تغل ارو قطرو هدح وت هم نابزب هکر دنجم رزلمهم یار لصتم هعلاناس یاوا ردشلواام
 یا جاسار رلر دانان هلاك وبشوخ یراکدید ی دوعن ۈوردبدآ حیران هدشزوومارلاهدحوم

 زرد بطر تف ر لوا لابس نکار ولوادم خه هت غان ی کز غصرت ر اسر ود دهنفطص رو نصه دننزو څانزار هما انشم
 0 ماج هرکر روان وقلق هدنانول هنعولوب زواز اد با میطانوابد هنخرأک | رول وا تعسو تلصدوخ انو

 دنا رم مایا ر رغ رداورب هدیقسوم الهه یا حار ردفح جاتار خینار یار رربد یراکتزهدزاریشو

 3تن یربراو یسانعم ترد هدننزو اشر دار ردةتسانعم ناوا اف هصغو مع هدننزوخاش خار حار زدم
 جادمو رعاشو یوکس عیار ردهنسانعم نسب نت تلاد نسا رداهبو عرش فا ردهنسانعم

 هر هنسک 4 سد دنا ت ههو ok اب مرک شنددار روش .دهتحاعادوع هدنزویو زان لاددح و میاد یودار ردهنسانعم

 ندندیزار مرد هثسانعمنولوكنزودنو ؟زدهنساتعمریعضلا امو نور در ہ | راو یا دعمر هدنزوزان زاررربد
 شاکر ون روس ده دورا لز لو ۵ رد هتسانعمذشنقو ی رک 6 ردهنسانعملمروكي روقمهب ولندن :زارر واک سا لعف

 یشانزامعممدس زرع یت کز زازهکرلب دیدراضهورد هتساتفمناطو راکناک یعاوصزاولد  زونلوارینعت ی دورا |
 ANE کر ازد کز الاتو کرو دد یخ دراض عنو رد هنسانعه نانا سزا

 هلی رش رب قافتالانل شان فان یر هکر دن هدازپش رب ۸ ردندآ هب رقرب هدزارمش۷ زدن رغم ندزان
 قیقوتلالحال یربندالقعی لو اا دنس هعزاتمم راندا اک اا دارم هفاضا نیما یرانک ی و شا
 ی ره هرزوا هو الات هلک ۱ یا اریتلواب و ست ههنمات لس رت یلهاو فاضمهنمسا كاسرپ

 نابداب نابزارهیلوا جز زونهزکرون و دهنمرخ شاوکودهلسرافیاز او ردن نشو ایزازرغ مامارو د زارا |
 E وا و دهد ذر هتسکن دنا ضرع ههاشدات یکن اص متاح اخ نابراوردهنشانعم رت ل ھاو زار تخاص هدنزو
 ی دهنروصسکع عن ود هز وصو ردرموم هدن نان یاعووشت هکر دن دوز و تنوطزنالوا رمش د دنآر هوح

 ا رک ارولواکد ر دتا زر کمروا فور عم هدننزو ێشاغ قزار رۈدلواقالطا ەد ەنغو تان قلطهورون

 هوقو ا نسوس هد اورریو رارب د یار زت هنغا درون د هتم ناک ضغبلادئعو ررانن یاشوخ ندا

 ارم هه یاههدننزوهزاخ راک ور از و وتو یر هکر ات اخو لا نامتزار ردیدآ نصا یالف
 ی تی جارار ردا هت ابراز هکر دیفدآ سمو هدنزونابدا هلم مازار ردهتس انعم لعفو لوق

 4الا ةولصلا هملعو انس لغ هللا " یصمذآ رشنلاولا رد هناا فرح نایاب هدراد ضعو رار دا هزر فقرا |

 ییهنابزار مهر درب نوت ردقدنط وه هناط رس ندنوکلب نر یاد 1کر زدیا تبار ندرت جت

 ضرب قاتسردعسف حوا هنانزاروشاوررولوا نمانددلعو ضولر دره را هسلنا لو اتو فوة الار کت کری

J ۷ 

 ۱ تداىع هدف ر ظ نوک لواو تهاذ هنتیاضفا كو کور هغر عز يردي وم حارا نوح رارب د د زوم یسهفئاط

نارار دنازک د هلا رح ن راشه دن دابعیاثاوتدابع نوفتسفت دحنوواوزنا هدنرات مو ۱
 ۱ تازشا یامو م ئد

 هکر دماعط عورت یارود ندههنوک هو ّتفم م لاذ لوا باب ردلمتشم ین عا یکی هدناب ا دکر د تمم و داچا لاد :
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 هر یدنه رب ونصیزابح اص هر اس تادرفم ئر حث و شا دع ذات هنونحو ع رهو هب هوقارولوا یسدریشز در ڪش رب همش

 هدنزو لدربش لدود ردهنساتعمزادولد هلاواوهدایز ورادود رازدیا لج هفدارتهن هم وس له تاربعتو صیصخت

 اکی د ن درا تغو ماطو نقر نو در نو لد ېيسورولواهباک ن دروالدوزداېېو خيش
 1 ةلوذلا عترس تاودود رولوا

 نایلیب فردق كتلود هلغماملوا لمحت هلص نوح هل بقاو تاودەكت لود ن شد هاواورم کو رونلپ وسهدرب خب رد
 هناح بح اصونادناشهدنزو رویز رود رود ردنعلناطمش نیدولد نیدود رد نونو هناولد هددولدو دیدولد رد صع

 همغنزب هد قسوم ش شحرولد ولو ارببعت نبا دک وز خانمی ردهسانههرهوشردار هیدن نابزوردهتسانعم

 رایت دیک ولآ مش و نیوضور دهن اک ندهتسک و لانهصغوم تموم ومغم هلا هبچ یاز یازود: ود ر ددا |

 هب در TERMEN سومعژ تشزووخدهدننزو راکش له هم نیس زاوتد

O NEOتسسوادیدناوارک دافن ۲ اذماح ولدرو دهد هنسک شش ناک لما دورو  

 هفسان د اتسلو هم ول هرقو لفرط ف امت هس رب تا یس اتسیو یس ریردن دنعو هغو هکر دهنسانعمتسیساواد

 | درد فورذخ هدر : رعردن ار ندنعویملوتیزوقلمال خفوابنوکسو نسر ىسك تاب تاسواد رو دهغو یراص

 نع لوغود وعود ردراوس ساز اوس ولد یدتک ندنخمكعسر ردناردنزاموادرب دو: دمسولد رډتغل هدزانسواف یاب

 کرد هنسانعمیاناس ,لوغورارب ددعاسهدس رعردیارونهط هدزاوبهدنزرط ناملطابذکر دو عود یراک دیدروا لب هم

 لوعود لوعود راد ردهن"درتالایخ رلضع» 13 ,دردولد قتعقحر دبالالّصا ندنلول ی اسنا بولوا لکسشتمه دلکشره

 هزغکر روقهایسنانلواربعتلواسورارب دهضراهدس عروس دەن .دروخحاعاهدننزولریز لود ردهنسانعملوع ود

 لوا هلمسر اف محو موعضم فاك  ولکود واکو د ردتغل هدهن اواو ضو هلا لجح هربخصتیناکرولوا ی :رغصمول دورو دید
 هکر دیر هعطقلسک لوس لوا  ولک و حولکود رردیند هلاوح نانیصلاماهملع لوا هلوا عورصم PR د هموصعم

 دنغوردیادخبنانلوارسعت ردوخ مدنکود رولغس هنس رافرط کیا لس رومدنابصنکردیا سطن بوروس یالرت

 سو عورصم شعوط نحو وطن نج هد نزور کر یش رکود زون د ههل بغسل ورس زسهبادضعبلا ۱

 رک هکر زدهحراب سذحرپ :یرکولد ردفر اعتم هادا ت تاودالاحرددارهشرب ندتافاضم یدالونکد هدناتسدنهوا

 ندلح جوا یکاردهنسانعم ناکم خالر د هنسانعم ناکم ی هوا نک اسهنحا حالود خالو د رونلشاهدنرهشرکكود نانلوا

 كلو لندن هکر دیا تلال د هناکمولترثکر د خالدور یربو خالکنسیربو خالولدیربردلکد ع وعنه یامعتساهدیرمع
 هربرسدرسوالد ا یس ازهو هلو اد معد ندتراع و ندکلنش هکر و د هعضوم هرارشواپنتو سا لواوروذل ورا زعت لب

 رد دهناونح ع ویریو ردهنسکیوغمو دمو لضمدا مردکعد ی اطشمدآ هلتفاضا مدرود رون دند

 لنشمواک ك نشمود رد هفت اطر خ وسنمندنموقداع ردن رکدندیدآ عاطم دیکرت روند شانس هدس رع

 رذیعماورادرب هدشزو دنولر دود ود ردندنعونابلح رولوا هینشهس رشم كجه یرشقم هکر درلع یرلکدن دید
 رعت یدرؤف کیک وج د .دروقك با هد درو هوم هود رددنزار هکر دیا خربش هل ادنودر یدو راف

 رو رونلواقالطا هدنغد دوا یېتنمهتعاس یدیردر امنو لمل رس تعهولد رس تفهود رد هناکندجلقا یدب ردتمهودروناوا ۱

 هکر ردەدارمەدرخآیانعم هنا لوه اذهان ااھو لوھ یال :لو جد هبرابتعا یی دلوا ل تشم هچلقا یدیرولوا هی اکت دضزا

 هزز رژاناس ید هکصرد هدن رست تل٥ ردضم ها ههچ د اد نرتقمهب ىع - فورح هما ردهنسابعم عصمت

 فا کادو ادر دره لی اهدمسوتشم یاب هکر دهدنعهر هم لاد لصتم هلا ناس .یکلواردشعلوا اس

pp atشرع نویرز ام اردک درزکیدشخ اهن فددکردهنسانعمرغلا بش هدنانو  

 یجاعاهنفده دنکرت ذکر دار ارش هدننانولهدشزوقاس قاد قاد ردن انی راکد ند یمهنفدغاطهدکر هکر ردقرزلا

 لادلصتم هبهدحومیابناس یکبار دفورعمهلکعدهزات مدر ۵ هکر ارب ,دیردنکشالاقاذهنع وروردفورعمرارید ۱

 روش دهن رشق كن هغد وارق ضو ضخ هناتسدنه هاب نوکس لب در دلم سم یغلرب هدر وکم بابر دکر د هدنمز هجم
 ردعفات هدمدقو بعکیاقشالط لر [هطروع یدامرردب رشد یس هغد ولد رک د ضعملادنعو ر دویراک دید هغدالاخ
 هحوتفم لادلوابات ردلجمییعل چ واهدناب ید اهکحردهدنعهر همش ٥ لاد لصتم هر هل مهم یار نا ی وا

 ص حلس سرد ردهنسانعم نوشراهدس رعو هنسانعمعرزلا فرطیراکنب کا هدننزو عارف عرد ردهدنرکذ

 هکر دنفدا مو هدنزو شخرد نو هو ی توپ تاب اروم دهنشود لح هدننغل سادناهدنزو

 رردن ویلاسارطف ةد نان و هکر د یهوک سفرک مح هدننز زورتهکر Fa رد هن راتعماضوو ریو هع شع شوك وقرب

 لاذلوا ناب دا هشم یغل یب اهدناب یک ارکر دهد نیم رقم لاذ لصتسەفاک نا یش ردنراکد دندس .وندومهدنکرت

A 

 هحوتعم
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 2۴ سست تنش مس هدست

 ۱ هدرب سر عو ردرتعمهدن رل دنع نامنز اف یرما یورو حاکنوكمربوهبتکم یاعطان روک ل وا ر و دهد وک ندر رد ۱

 ۱ هدست رع هل ص+تلادوردهس رلاتعمهاشدادو كلامو همترو تکو شو ناشوازتنو تعاطاودانشناوتداعو هازو مر

 یوتفو میضقو لصفهدنشن نصاضت هو ردمالسلا هيلع فرود تخ من هد نزوات اند رد هنشسانعم حروو ضرف

 یراسد زا نو دنا توست فا غطال وس ویر ان وسکنارون روس دهشوفلوس ق واطهدننزوراه راس د در وا قاباا امر

 رب و زانو ها هدنس هر لاد یک كس . راز وکرزلو دون ولاردانو لیصاردنافطنم دحریراتت یا

 هب ىلا كر 5 کد دع نوا الشمر واکه نسانغم مو ماعورد هبانعمول خد هذ رع رون د یخ د هنو تلا شغل هکسو زولوا |
GEریترات دور اراد دروس دهم ك ابیرلکدیدییشمرص غا قعیردیعما ثوشکم قران  

 ردعسا تاہننانلوا رمنعت لدروجهدناب رس هل تف نات یاب مب وراد نانا ارد ی اص نوتلا

 را کر درام ردر و طس موا درولوا قو هدب وار د خش هنس که ښو لد هتاوهدتا درهم ضهدرارید نند قوا قرود نامی

 ع ورب هدننزویراج یرانید یراسد رونلشوخ هدساعندن | یحقوهآرلر ید كتسو دود اک هدزارشهوا ندنلسف ءایسا

 یراند د ںا ارش ءاہطالا نیو ر دما قلعل بار ع ورو هح را یراک دید قولوا نۆل اونا نوتل 1 ارهاظ رذهخراب

 هر هاب نیدردزب اهدا شور دیس نوک ی تشبنواندیکلمعامر هرلیسر اف یار یضواب ریسک هوز نهاد ند ردروهشم

 سخهدس رب ع رد عا تام نانلوار بعت قلقار طو :یارط نایوحهدانولهل:هسو اف سوفاسد د ردیففخهوزب سد

 نی رک دنرزوا هبعشرب ره هد نقاد فر طوهدنلکش غرب لور امیتارتیرارب ,دتسوطهدزارشویارلا طدمو تلکلا

 ضساو هدزتهدنحشا هسنلوا یس رولوا ضاس ول هدفدورفو رولا یرلشاب لب و ولو لئکیدو یالوط هم هنیشهثشاب

 یسح لوضع قح هنلوا عطقیداعضورولوا دقعنم رل هسکو هرجا دس بوکود نکو یغاررونر کا ازفگروف
 لاضوردنالواذفانو ثخ ند هنحا هکر واکه نسانعم تد ر هعورد ییا یاو اواو ی

 ما نالو ارىپ عت لاف وحورولوا هر اکی خد ندردابو عمعشو ر رولوا هناك ی خد ند ر هک a> ےقس و حط او کو لضمو

 رود سرفهدس رءرولواهباک ید ندت اوزار کندن هرز هدنرانوک كنج هل غلو نش شوت دهب هجا

 نیو یزاوب درکر اود رولوا باک ندقلوا نارو :بولتس هناخ ندش نزور هناحراواد راردبا هاک ندضخو هکیواو

 نیکو لیفت ابو هوا هرقردندنع و هجفو کر دیج-اوقوقهدنا هل سزاف یا هزمهرسک تسیمآود ردوشمانعم |
 | لاود رددیفمهدنناب لافطاتکرح تعرسونیلم یبطو عفانهنب راتلع یپیوفاکی الط راربد ید ین
 " | ومهات ورود نما ن درو نفلاجو یقلاسیراون ون هلحوتفمیارور هناوډد رذلدنندارمالردراوندهدلصا
 نلحروا هلیسر اف یابو لو هحیاب اولد. رونلواقالطا هدهب : هنسکن الوا کرس فانم ه هال اعووطد کولسو شور

 یاب ود زدتاسنیراکدیدهخ ود هرفو لفرطقاس کرد هتلناتیموشوت هدناورزتبد توبکتعهد رعد ع ردهتسانعم |

 نزاو لواو روش دهعیوژهدمس رعردحر نانلواربعت هعرمصاو هکر دهثحانعم دایدرک هدننزودازولد :دایولد ا رو دیند

 كنىكىلم هام ره هدیره یار دنب واد زولکهانعمنوُذحو نمرودو رییس ساوه ی د هنامطو |

 قو رددا اوراد زیور لب راسقل دل ددشجو ثروم هطورد د ٹچ دازردارب ,دکر دنراو فعاوزو" روت ده نوک ا ۲نوا

 لرو ڪڪ راس ندیکتس و کرد هماجرب صوصح هرادابص هماحولد ردفورعم ذنوار کر ار دنا ج نشانان

I iسرت هدنر اک د تک هندیص كلکنک رلهصک راراسب ق یر وو داو هنف رط رهو رولوا واکوډ یسورګا ه  

 نزن نگر روط بوناب نار تم ءلدنوناج هدکدروکهلفابقوب یرانآ تااکیکر رک دننشیه رواج بویک
 نالسراو رارک هدراکنحبوکید ندسالب نشخو ظیلغ دکر دهماح عونرب ضعیلادنعوراراقس بوروا هلاقو ابو

 هدننزونامسر ناحود رول ؟ هت رادار اول هدرلکنح خاد یرلثو رار د هماجواد هده e و نالبقو
 لومو ك.یاحو ود ةن طا اغ شم سلباو تادزیو ستديو ردهنسانعم هدرولناسرب RIY یو>

 یرلدتشو یرلحاعا رون د هنزدروف اعا هلدسراف مج هج ولد هح ولد رولوا هن اک ندرا هننسک تفزفو مخرب روالدو

 نیداو هدمک رترد سراب زیثا | کمیت تا لورزو رود ید هزفعتروقهایس یربکدید واسو ردنا هراش توس

 جاوعمدب نیک هکر دعا را دیقس ی اهمجمیانزاجود رارب د یدهغشاف قحهبشاف هفراو ردناسی اب دیمازوط

 راربد ید یرواز وا تول همزواهس وکر هن لنکیدیرلکد یدیاعا قمومهدرابد ضعبو نکی د ناخ هد یکن تو

 ندنعاواو بهزاد رادودرواوای لت و طرو ییشپ بو هغ زواو نکس ؟ی روو لینک دو هش هنح اعارات ئر حش
 اغا >هدنکرتو نا ةر کس هد رعزوش د هنج اغا ماچ صوصح هند یی ردیدنهربونض مساو ردرع رپ

 تا AS ردیدندرب ونص دوا ردم وس سالا هلراةر رج“ رادود هدتارا خاو ررر دیجی درا اچو
 هوس ۷
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 FE د .هدهب ° رک لوس نانلواربعت ناتو روا هنساخمم هعادو راصحو رولواهدرلناوبح ش ملک مدان

 هدنزونادند ی ناد رر دروداواربعتقانصف هکرون دەر تب نالوا هدر کر دف تم ق امو جو قو لقو

 رد هدننروهرر هرد هردرارد ایس تو دنا رک ىەبا هس هماع زدهثسانعم نینهآ یاب هسیانا قو

 عیابطردیعما نو نکس هلذاح ودور دد رول هلا طعن كەش الوزن و د موله ز عرد هنسانعم ۱

 ناو دریا تام ۰ ترور pt نکہ دنس لکا * د 2| كلانکر دادند تب هات زادت اسل 2ها نقادن و هتک دا, [اظرذرذصم أ

 زدنعما عورب ردتشا طاتسور کن داشیشق سهدینأاتول هل ات ےض ساحو رداد ر دعا ودرب هد قسوم هد نرو شم

 ردن راک دد دوسا فاش هدنرانابطآ رار دیا لاهعتسا هدززوک دکرد نما فاش مارو وارد وا لول اتکا

 نوکهدیننفنانزو رزلوا “تالة زا هب هم رد هنس فر هد زو سک سد دد ئننلوا خنک ردهنسادعم

 ردیاکرب یسهدوکینصتلدزمهدننزوواس می واتسید, وانتسدیدارهادر هددناکیوره امهدنتفرعمتات او ًاشاصاوخو

 هسک هسدد یلاعت هلن ءاشذارولوانانه هدنلعلدرمو یاب تفبل تهدننعتاب او ورت یلطا بهذ م یدنک,

 375 ندنداد کردةنسانغم شهدو شدرو هدنزو شرتالوهحیا شدد رد ودنا نیعوطخح# هدزو

 ليف شحر فید زدهن انعهرو قوریفاک اردن چا بن اعریعض ییشرولک ما لعف ندندا دور دادند لاین داپ

 توسذمآ هدنولیرب هو رولوایدیدحو یتا غو یهذو قطفردعو حافر باشق رم ردن زاکدد ی اطرد اک رت

 هدنسهرب رس سرق نس دعمرولوا فد غمر عو ف دعمردعولرب ندن اک یش ناطرفات ویساو رد هوش نن یا

 LAER دعمر عوزلر دیا قاره د عد تودن وتو ر رات نر وقرب

 نا Ch رت نکوح هند یقطتلا هه توكو دورا د قمر غل ززوا هرکصندکد ایا بو هد ه وب یهرقنواللطانو

 نیلم یرعش هسنلوارتن هرزوادمخو طظ.لع ر عش قوحسو سوراخ قعر دل معتم راغورذ قزح یاش شق نه

 نده اعم سماو نوککنود رلشراف فاکو فورعمیاب كند كرد ردتفل ید" سحورشددلفلا فدحورد ندعو

 رود ید هب ر وطرب < لب لوو ردهنسانعم كاوحو رفت ءدیسر اف هللوهج یایوزد هنناتعم سو هدب ر ءو

 روشواریعت جاو ردت ابو بدو تار اهب نالو قه هرضت نوچ ا ماعط حالصاهکردبناب اساوتال 1 لوح رازفاتای زهاتاید

 کروا 3 هدهب هر "لونویک لجیودونضو ی سو هلد اھو ىر ادرزەر زاك ناو یا وب د لبا هدس رب

 تكيدزونلوا عضوەر ت کروند هنغانا جارو هد هرایکید دزدهنسانعمزازفا كند هلاواو رازوآ كد نوار چمن از

 ا ونلوا لع نددعصمر زر ردنتوا ناخ لع هکرد هینسانعم هتخام موم رم هدننزو حب زر “ت د كيد ر

 رولوآهناکن د هنتک س ۶ انو یرجو لی درسنادکید رازب دوا ت شذرپ راکت هردندن ایم )بو هراز زر

 شسدلوا یهتتسهدنسناسیکا لبطخت و دش نالوا یژزح بواوا یخ اضعشودک ردهنسانعم هظقن هدننزولف لید
 نولوا هبسح تراشا لباف هک هنسن لواوزلبالوم تعسقو ئز ږلتهخرب چه بولوا هیضحتراشا لنا کردا
 هدوهعم هطفنو ردن عو ضرع 8 اوظنالوا ییهتنههب هطقن کز ون د ط اک الو نب ن: تقرر تړو 7 قا

 لوه یاب لید رواکه د هنسانعم لغو هردن امور واکه نسانعم بلقو لد یس هلک لیدو زدند اک ماعا کر دمولعم

 یرلتدنللوفاب رثک ارولوا قجرب وی دعج یک جاص برع یرالاةصو خاص كن ةلخنر درهشزپ هدنالیک هلو تفم مالو
 یخدهرب قلەخ رفورد هنسانعم راکز ور تنو هیها د هد رعورده زج هضد نانلواربسعت نیدوزو» هر هدو هتل حالا

 ندنسنح قونکنعغهدنرو عین الوهاب للبد یددنزاک کردند نم دهدننزو نایین نالید ون دا

 لیدهلبالج ةرخصتیفاکوروُ دالمرهدمس : رعردن دن "ابزوموزذک ۳ رهر یک برقع دون دهرولاح نانلوارعتیوب

 رد هتنسانعم ن ابو یرد شفاوا تغاندورون دسته دردم ادمن زو یاب هدر مد رووا ئوغ م |

 جو هدنزوساویر ساید رب ساعد ساعد ردهنسانعمرومغیولعن اعاضولت ناسا هکر دیعج هع دهد : عن ابخ ور ؛دمداهدمن رع

 هدنبزو یاقیمهلااط :یطاعد ردیلاقم دیقعتو ماا ردترابع ندکتیمضاوو نشور یەت کرد هل هنانعم ۱

 هد ونعراضعهونرد قند عمرارول 1 |هلتعنصر یراص لواردقرحر ام نالوا ثداح ن د عضو م ن دیا تماضا هقعاض

 دنساد دوءدرو دزد 94 رع ردهنسانعمیاکدو یدنزورکیدرعدراقیچندابردرد ر ع ولرب ین -طاغد

 |جرزاتفیر انا توس ات زانو قاکهدنزو هج هغد ردغاطفورعمهبادنوامد کرد یف دنواعد هدو

 یایدا هد رونلوا قالطار| خر هد هز وو هنغاک ی كب وب هغلا بم ږلغلوا تركها داراسو قاکب خرزدښکړم ندراسالا

 یموح ارا هر نرو نجس هللوهګ یاب 1 نعد ردهنسانعه یاسءهدو دورغو ریکهدننزو دارود لر اتم

 یرکدكنار ھو زدرومآم هرزوآ لد ندا زدم هتشرفرب هد زو نيس ۰:نیک قارب د ځد پوچ نیم درازی دهن راد وزا

 درد



 لضاح ها رزمقورد هنانعماشو نشر وند هوس هد رزلوا هک ندکسلف اتمر اتسریدارد ها ندنام

 هذ زو نعت نیم دزد رعهدانعم یه وا هدشاورربو رواکه س راهم سو هحورومخرو روم د هغ نالوا

 رددشاتعماس دداع هاس درد هنسانعمحالسلا مات هداضاردثرومنهطبقآهدننزودنواشت وخ وا در دیس د کا کلا

 کردی ءا دلاهروهظ هس هرب درد تخ یدرادودر دلو بةم هدن دنع تعانص لها یمص رربد ی درا یلاجویحاعا 0

 هر روز غل وار وه تا [ اروو ر ور لر روکو رون دسر روک دکر ت رتو تیز هد ہن رعیدنل وال امعتسا

 ةا خف شلدوکرولکلوعفن منا ند ندیدوز دمام مچ ود یخ یکی زوکض عیلادنعو رو د نع ۵ دین ب وجا

 تشدید رول نکن دشوار طظسمو ترنم نیسادهاررب هدد روللواقالطاهدهنیرت ره كنهرادسرا اور ذب ردلب :

 یدیدرد,کروا رو ر ردنکوک شد ناریدراضه» رون در ملا نبعد زع زدنکوک یماهدنازتمیزوکیماتنلکشا|

 | سدروناوا ریعت کو یکندقوح کرج هات یداجسندنو ردهنشاتعمدرعوقاز اهدنزوربمر ر دردنفدا نه

 متن راوککهاسناحم دم وزابوزر و عتوردلالفال تلف تکرح راذقم هکر ولكە د هنسانعم نامرو رهدوردهنسانعم

 وام هدیکر كرو دهددنکن ر لوکو هکنر نانلواربمعتز خا ةصاشوردکع دهدنکتر هصکراب دید دیش هلو ۱

TA 
 RIA وختی چیای

 |یاند تافاکمربد یکهولوق اا زاس رایج د یدناوآقالطا هب رام ها سانا بروم د ظفل

 | هسرلانعم هاش دارت و ت ڪتو زو دهب یه اشداب جاہ دزو مظعت مهید ےید یدنلوا فیقو لغلوا بارہ نکی روپشم
 یدیاراراسا ارت ز نوت رز یراشابن ازت زا نطالساکر بت هدفلسردج اب حصر صوضخ م E دلوةرىورولك

 نوا | نمرفک ول هس الاسر دو ید یرلکدب دیدتزرک یدناراودنا ساقه دیش باب تادلا كه اشدابران رک :ea بوش
 EEE باب یک قبلقوقواقو دروو هیقتزونلوا قالطا ےن دەدەت انک شان یاطمور دیار افت :ولدردهدرب جات

 هد زو ندد سف در ب هو واربعت ناوک کتنو دو نود هکر دهنسانعنهتش ذکزورو سما هد زو یف ید ردد رد دەز رونسکم

 حاسدوونلوا هباکندن راد دك وضور دشاخر حج فور غم هل وب هدننزو ازاد ایراد ردندآهلکسارب ندنراهلکسادنه

 |هسصق مار اب درد عدا هنس ؟رب ن دلار هدننزو لابد امید لامیدردداتسانامخ :وطانب اک فاناب د یعد یاب دردن وعم

 PTR هللا درادس دهملوالس .ماخلترب هدنورد ییگراوشرا کردا د لوا هتګپ رد هتچیاښد

 نح کودک نیر دم اعا ماج صوضح هدنهقعبر دید نهر ونص نقرر د جدخ نیل وهلا ةر هدم رع

 ردتسن زی ننن اک نیاز وزرو ر تچ هدننزو یو ادق یورسخ هبیدردس رغم ی ةر دشا غرب رحاها

 هنس اتما دضم لصاس بیکرتلا دعب ےظفاراآ ۱ هنسانعم ن دیدردردصم مسا ددر دیگر م ندرآ ی دید:دنزوزاودرآدید

 رولوااهدهنب را ارم, هزصا توقو نعوزوکو نولکه تسانعمتاعالمو شوک جت "ولووورون درادید هددر هرهحو

 هند رعردهسنانعمی دزوکو یژوکدننزوناعسب ر هلا هدخومیان تایدید تمدید رولک هتسانعمرادیدیو رهاظظو

 ردهنسانعممش>وژوک هدید دید ردهنسک ندزوکفارظابورودواهدن :قنفانبترنسهدرایکو هدنراشاب غاطو همتروشب ]

 ناندیداراو دو د ی دهرب سکول نکیدتزوک فار طا بوزوبو ا نادیدو هنساتعم شمر و کرو لوا لوه یتا

 زام ناب دند هدښزو نابز ی ناره دیدرودلوا لام عتساه دراناز مو هننعب ځد ین هلک ن عهد ت رغرواکهنسانعم

 لحز ةصاخر اصح دو بک ندید دهد همای ءاج کر دیز دل لحز تله ناندید ردم اک ندهرایس عبس عنان (اعنانادید

 زدناک ن دانی نو ینعایروفآک عدد رد هتسانعم نابددهدتنزو راد هکر ادهدید رددعقم اینک یافت

 هنرانوکت انجکروس د بهمن هرز حوروزدتانن ۍراکد ید یز وکر رعصنداعو هر دانا کد مشحواک ی عد واکه دید

etرو هد حزب رولودندرخ لزا کله هنا ارب دورارم د شۆ وکو لم ى ەد نک زت  

 رظنندن اهر کووتب ۵1 هر ل هنلکا ناندید رل .ضز اخفاک اک دند یددرد هدنلکشحدوه هدنرزوا يکروا راضعتو

 ر نا 9 هاکهدیدهک ه دید دیدرونلوا دارباهدعد لس هر دالر دیا ناقناورکف فرصو 1 ر هیلیاناعماو تفد نان ناککهدد رردنا

 زضنتم هد ار ووهدید زدهباک ن داوا لضاو هننقيقحو دنکنهتسنر نا ساو نم او ندشروهدید ردشتخ

 مالا رو رەنا زدهتسانعم درد مو نورواهدننزو زاوش» هل هلن هلو وما ارد ردکعد یدلک مک دا

 | ردهتسنانعم لوا رازو خاصوهشان قوح اشک یاب مو از اربلک اهواز وناوارمبعت نا یکن دق وح کر ذدتناتخم

 ۱ نوک ی ج دبیرکد ندهنکشام روهشو رذهتسانعم قلوا تادح رهظمو كلر دنتس زردیآلعف ندننسز یز
 ِ زانرندهدننزودنوور دنرید دزد ر ولوا هزاک یندندکمکهکو یمازفاوردهباک ن دک اتافوو قاوات روف ندشرد ردندآ

 ۱ استا زا یکی کش لور المر د هش انعم نولو تانر ا2 چم ىازو هلو هئا درد ەن امن , د هدننزو هدنزاک

 | اد هنوز وه ندنجرپ یکی کش انا ورد کنرران او دج ۇل لم تروقو تاشاورط اعو تآ ضع» رۇن .دنیغهدس رع ۱

 اتش
۷ 1 ۱ 

۱ 



۲۸۸ 

 رک دهدنسوتفم زاهدو زاهد رد هتسانعماطعاو مرو ندادرولکحآ لع ندندادوردهشمانعمهرقو یوک با ۱

 ناقهدو رولکه دهتسانعم سد و هعقووحرومو هنسانعمناحالف سین رو ینک اوعارزو یالفهکردهنسانعم ناقهد |

 ی یدردهدنرک د هحوتفملادلوا بار ز دلج شم ید اکو تغل تردر وو ازوتهدناب یکی ا هکر د هد نمر هلم هم لاد لص تم

 روش ع سالت مولورداتش r a r ذم یکم هدحرب یدح لمطعا نک درسا هس نسر وشر شاعو ۱

 یدا هدنامزا ردعو قماو ر درعا ناماز سس و هدننزو س من ووابق هلن و و س شواد رولوا لصاحندن منق كش احح |

 هللادسداسدردیدآ صحت ناتصیار ذغهدن دنعراضعوویدیار دیاقلناص درودو قلسمارح بوسک لول هدر عور اعاذ
 ردا! نوک ینجوایرکی تنیس ءمرهور ید هتشرفر دقت رشممرنداشسحماس دز یک مرش ۱

 رردااع دنوعا ت ترد ناسحاو نیطابشرش د عددر درتعم هد اعهدنرا دنعورار دیاوطرول هد نو کو له اءدرانسوحج

 ىتعمەدىرا دنعاعد نوڪ ندي ت دصو قاضناو هقدص نوک لواردقلعتماک عاصمورونا نالوامتاوهدرد اسید ۱

 ی نیز لهستان بعدا دنعویدنلوارک د هکردهتساتعمنیداس دهدنرو نمررسنیدم دردرتعمو |

 ردغ ونرب ندنشاط اسور یعد ندا ششم ەد نانو هل هلو هج کرو مو هدحوم یاب تاو ددننوک 0

 هتشرفر ور دهد رش 2 مساربندانسحء ءایپسا لد مسکر هچ ید ردیراک دید یشاطرب ةاکرازدیاناس لا ساحورش دقو

 رر دیاقارحاهدعد رار ونس اطورار دیا ظعت دانا بولوق هر الحباو بص هرا هچوکب وزو دراتروص ندر مخو ند مومو 0

 لوا کر ردو یدلبا تع زعهرخآ راد بوق ندناربا تشدرزهدنوکل واو بوانسکنددش نوک ل وا هاشنودی رف ۰

 ردەخا چار ضشذحرب ه هدعاسهدنزو تشرز تعهد ردهوظ  تسوکداشکراهلک 1ردفراعتمیو تردد

 هدنواهدشرو هدوزفا هدوهد رده س انعم رکنم یهو فورعم یهاهل سرا یاب خەو قنات یا ىف دیوتهد دیول هد 1

 ردولربخ هدساغرب اک اوُلولمت رانزوقافناوهقدصهدذخ هدنفرظن وک ل واور رولو | نیما ندتلغو خرده هتسماتخناعوق 0

 2 بد رد هنسانعمادس انو اعو مودعم هد تز واد س ادد روش د4 4 کو کا رتو لظمل س ەدابزدنتزورو قطرو د دا

 تراشایدهددع ناسقطوروس د هند خدي هنسن کیا نالوانابراقتمهدیفیکو تسکورواکه نسانعمصیق

 ندرزاوردهبسانعمرب زاو ظووح هدنزونولز ن نوهدر نوهدرولواناستطز وّقط رکن والغلو از روةط هرو نواهدارزر ۳

 دی اب رفالاح هکد راف | ردلدتسم هر ول هواواردیدیدرناریزر دنولوارب ندننولوا ید درنزازه هد رولو مس !هنسانعمقموقوا

 راددولالاجو زریدراز ارهوادما وعردهوصتمپ, رازههد رو : دهلواطالاح هک ل نوط نوک ناخ زند ؟زوس 3

 نوکسهدردهدیرک.د هزوسک ھم لاد فا تایروت .دیخدكرهدهدیسرافو هلنسع رو درنشع هدر ع هکر دهتساتعمزب

 تنعر حالقو یک اهدن رلناسسل ردهفداط رب هد انا کید لس اف مح هعهد ردەن انعم راه دوزاه د نانلوا

 ر وا زممعتیساغا یوکهکیب ۹ ۳ یوکر دهد رد هننساتعمهب رقلاعیشو ناحالف سر غمد نر دام ت اک

 دار کنار واب ندندادل اه رنک ش هد ردندآرپشرت هدنارباهدبروناتساد ناتسهد

 هل-راخ فاک ناکهدردتنح نزاخ کن او ضر داخ ناقهد ردهباکدنارم ههنهکر د ناقهد ردماعناو شے واطع

 راجو هس رادوهد رد هباک ندتسش مسرمنعتشهب سدردان ؟تیضهد چەن اخى قاعد یاکهدردرعمندنآ

 طرشت رب یرب ردن دظافلا ناثلوا لامعتسا هدن واھ نو تان یک کر دو تای رفو کور کورادهدننزو

 ندنشهلک ندا درد رضا لعف ع جهز نزاو د لک ںھدردهن ر اانعمر دل افولآ اویلتصو توطور ورو ناب وسن روا یاهلاو
 رونلوا.لامعت سا ااا اورضاو و روا ورژلوا كمدیکرو دهد خلوا هتسانعملمریو نداد ردقتشم

 هب فاتح یاب ناس جار یک نده اک کچ نو تجاور هدنرد له دردهدنرک دهموعضملادتلات باب

 ردقلعتماک ایر دو مت كل اصمور وما نالوا عقاوهدردابب دزورورهچ یدزوروهاع د هکر ديا هتشرفر هد زو

 هکر دش اعنح تیرشهلفاف مض ادوداید ادوفاید راردنادمعو ع ناشي ەدنرائوكو كنا ر كن اتشروپش تیلهاجسرفر دردآ هیسراف

 ار ؛ رد رب و رزلوا یتسوطرون نانو )دیبا یخ زغ یاو وک ارسالی چل ادرک

 ندروماح رثر دنا تالش مظع ردنوم هدنر دنع سو نوک لوا ردیدآ نوک یخشبنوا کنی سمش هام رهور دیدآ

 اکو تووہ الا هدنهاکعصو زولوا لاسندجامنح او طح هنس ماع هل ارح ۰ نسوسهنسکرب ؛هدشههک نوک

 پسر د , دردهب انوا ید وز زوسدنررب وسدنررب درداشد Te UC كتر درد هشس انعمرتسانمواسدلک هدننز رو ربع

 ت

 نیسکاورون د ید تفهره هرات وير دمقرو نو درزوزد همرسهملاع رز حاد قس ا ASTE د

 : اک ند خطا هسر دهس انعم لسلق نم خس لصارداتد ماعدارم هک اتنا نایشماک اوهدنمکع - یس مد

 ۲ ظفا

 ۱ هرز ؛ رونلوا رعت هل ازور خب هس خد هذ يسرا یک یتیدناواریبعت نوک شوج واهدنماقم ڌم لالقتسا هدزحالطصا



BAY 

 ندن روالد فاز یلفر طییاوندنرحاسمشحودتكب وح رفاک توراهود یدنلوا همجسن ار وود ږلغلوا ند همزال

 رسک ل نود رد هباک ندیسغنرتآ هلسات 2یا ليود رد اک ندنرلکسزوکی یا لعط یودنهود رولواهباکد

 هلوالصاح ند دزو ولدروق یا کدو د 3 .!ماجو هدنکل واو ردهنسانعماع دول حور کم هللو هم یا:دمو واو
 هحوتفم لادلوا باب ر دلع سک اکو تخ تأ جاوا ی لا هدب اب یکی کر دهدنجمر ]هم لاد لصتمهر اه نایب ید مرکب

 هنسانعمر یاد فدزرعدیهاو روش دهرشعهدم رعر دیع«اددع نوا نددادعا بنام هدننزو هب هد هد ردهدنرک د

 داب رذو نا دک لضفولعو روب دةر قووتو قالتاچوىسەراغمغاط مدننزوزرام ناق ااا

 هنسهراغم عاطورد هنسانعمدنلد یا دصوهرعذودایر ذ ليم یاز زاهد هلا همجیاز زاهد رواک هد هنسانعمهوغنو

 نیش تاغ مدة م ندنود رف هکر کر دیدآ كابان لاصخ هدنزولالفا هبا هدو دم فلا ےل آد لا هد زدرطن هدنسر د ییدلنید

 لاى امن لوا ردهنسانعم ییعوټف اهلا دم آ ردس عمل اهدا هدندنعراضعب رد مز نارا تکسلم

 یایزدبه یراوخرامتس $ یرکد ادو لظ ۳یهاتوک ۲ یسرا یداوابقام اب لآهدرلخلوا نّهشمیسعنوا

 کای فو فرش ۱۰ ردقلقف روق هک یلددب ٩ یدرضب ۸ یراکاتشو لو ۷ ی وکعوردو یاذک

ن دیو هدب رعردهنسانعم كجا د دناهد رد دعقم ارون تتي ناعد ردقازفتوا
 ۱ رپ لوا ذطقت میضناهد رو

 رولوا هب اک خد ند قلقا دلبو بوراوا بون دکلبا عضاووعوضخو للذنو ز نتفرک ناهدرب تشکدآهدزددسا ۱

 یمعطو لامل شد ردبانوکت هدنراندعمرقاب رر دیندیکنرف نهد کر ديما ف دعم راکذزهدننزوهنامم هناهد

 رولک ندنراد جن رقایمالعارددیفمهدورصابتب لرد یقه دارو رار دنا لاخ دا هب ودارو لو اواتطقرتجحآ

 رازبدکمدم ک رر دلو اانعمرب یک بلاغعاک ار دیخلز ۶آ تادا هکردهنسانعمیلوغآ نیطفل هناهد هلی سد ءاهو |

 نایسحهنق الطا قلزغاو هسنهزغآ | اةلط موز ونلوا قالطا یخ د هناه درون د مالو نابوا کم هدهنعوجملناودا از احو

 شیارا:تنزورفو بز یرادهدرنابهد یک یرازغاوشراحوهردو هُشسو هبماماوهن رتومولط روم دهدهرلینسناا

 ءاهو هروسکملاد هدهد هلدهد رو دهها یفونزو ېلقوز مکه دننزو ینرطس یب هد ىك ەد رونلوادارب اهدرب ك هر د ۍراد

 دد نامز ERT TF FT ردانشارازهو فاح رهوافوس دار کرد هنسانعم نایک نوا هل هصیصخت ۱

 هدروط رهو هورکید داقتعارب هدهظلره کرو, دهبهننک لوا هدن دنع قي لهاو هنا واد دت ید ی ایا هک

 ییهلدا یی ۹ ره دهد زوم دەب هڅا فاصو صلاح هدیبرو هل | | هدهدرولوا هک ندروالدو عاصشو هوا لقمه آءدار رب

 هدنزو ناسا هکر هد ردنادودرراکزوروابند نادر هساکر هد یدنلوارک ذکر د هنا تم هدم درا

 ر وس د هدهب هنسک تربغ تحاصو هدرک راک ةه رع 2 شداو زدردا و عیصو یر هدم اغدا ی هکر دکع دول ارمطنوا

 تالکرت ادم رس عاضوا یورکو كلبا تیاکشند همزوابدیهوک یهوکنر > هدر ولک نیم ببقلطتو اچ ازم ۱

 ررادو حاغاورار دیا كنج هلکن ار دراو ین هتسدردهبوسرب زك ەرۈ طاس دن اليك دنتزو هزه هرهدردهناکندکلیا

 کی اهدن دنع راضعدور د هنس انغم لیخهو یزواورلریدء رھ ط تو دنا رک یلخر دامعتسم خد ەدرارا د زب تل او ||
 کے بص *ییشور میصدرهد ر مصهرهد زار د جهد کرت رولو ایرو یس یل وای ؟قانسوز دخط اچ د فرط یکبار دل حب -وکولزو ۱

 دراطعو ه و فو ع مو یر ) بت کرد هراس تک اوک دزو لادنا لانسهد ر ديل دنا لرب حابص 1

 قاکهد ردهنسانعداحت او کنرکب هدنزو تشک: تشهد زدهتسانعمهغلاطو موق لوس لاسهدهدانولوردرشو
 قالطاهب» ردنفر و رلضعدروس دهکلنکی دی راک دندن ونک هان رز وب هلهد هلهد ردن وتلا مار عو رود قلش هد زو فازرا

 هدرو et مهدروند هه اللک فرار او ناده هدننزو یزبیجس یزیلهد رولکهتسانعمهر طزقو یریکوراب دانا 3

 ردح رفتم افت یروخترارید راغلار شهد برع زد ر رش یراک دید یناغا هنفتو هنفدهدیکرت کرج ات ات ۱

 تاكى تتسمهد وام ومل ین هتک یزو قلم دآ تیام هکردهننکنازواو لوقلاس ادووکرب :یوکهدلعهد

 غاب ودیا تداصا اک اهیواسم زانرا هانى م نفد ةناغۇر و دعای ىد هند هما توس هرمز

 هرد نهد رد هنسانعم ماظنوقسن هدننزودادغب دانهد دانه رلیاننرفن ونعاوردنااعددب دهدنمهد رولوا لاس عوز مو[
 بداوایح فو مرش فورد هنسنکزاغو وک ا هناخ هژرههکق قرب یزغ هدب هدردن رد هد ردهنساتعمهردناهد

 یناخ هادا ازذنرغلراکدجی یلفردینرفراکذز هکر د هنسانعمهناهدهلحوتعمیاه هنهدرون دددهب هنسک

 یک درآن نر دم تازلذرتاسو شموکو اباد خنک فو خهد بوی بت کنهدو با

 زد یظفلهنهذوز داتا "مسن سیر غورهز دا هنسک شم ۱ "مس ترشردولتطلذ * امهنراسحیمعطو لشد یکن ور دیا

 هنوکر و دیراکدنرب ی هفن اطناوسن هل اه نوکنف نون مض هنمد ر دی لالدیحد هنیرلانعمرت ی



AT 

 I شود ردلوععم ما ندندسود هددسود رده رلانعم قعربصو قعاعقااوقلوا قصتلمو |

 ْ قعاص دسندشودرولک سما لعد ندندیشودو رواک هستم هتش دک شوهضکنودو ردهنسانعن فتکو

 كلام ذکر روتلواقالطاه هنسک لواور و نلو ارت لاا ص هکر دناودخرؤلىغاص یدل تس فلا | سود ردهنساتعم

 راررک هی رلئوس تة:ادنعو تامرح هکضردح اعالاتح لوا هخاشود راه :آندنلابوغ اصل عردت ین غد داوا

 ندکلب اید اشو تل ندررب شودرولوالاتح نان هکر وت دهنر قوا ع ونر ورو نلوار بعت قم دق رمووطهدزجالطصا

 نازوح تنحناکز سود یک الوکو قصوصو ساطروم دهی اف قح هغاصدم هللوهحواو هشودو هسودوهنسود هتسود زده اک

 نامدمهدیدتسی لفطودرر دی رهیعتزق نالغوازقر اکر تاق هکر دمشسانعم هزک ار هدننزو هد شود هزبشود هزیشود رد تشب

 یرتشمو لحز یوآءودردرغادود یکی كبو بح یطوطودرد هنانعم لوا ین دوب رو لةطود زدب راک زوکهکم شح

 نا كنهنسنره هدانزووکو کو عود رار د یخ د هغوو شاه جزو کرد یشآ ت رغ وډ هدنزوابروش ابو اعود رذن رزدلب ۳

 ربمعت فدكلوح کروند هنس هتد م اعط نالە نوش دا ەد دەر فتورون دهنسهصو نالقهدن دنرکصفدقدالآ

 هد زو وکو کو دو درب د لصر هد رعرو دهناغوصهدنتغل ې رغم لها هليا هل مهم داصو لم ومطم ات صقود روشلوا

 هدزار شرون هد اغا لوا یعسقوآ لو , دهاکس رخ هت اسر و ر دهنمخ نحو اهناس یتعدرد- اردک ل درز شش

 یدنلوارک د FREES نيود ۋىكى ك لنو لقا ةش رار دیارغت یه هت داخرت هد ہک ر رورز د ناردن

 رونلوا ربعك با هکر ون دەت [قحبهزاصهدکد مک | نال اە دننزو وعلو دروس د هنمق یربورکن انب ضعتلادنعو

 هدنعراضءدورون_دلح هنس هعطد رهو نالج هدر :رعردهنسانعم ضةمو ضارةسهد:زودراذکهالونمحواو دراکود
 یدراکو درررواندٌف ر طنابهذسلا راغب وصى راو  صمیرلءمرب رد هز ضو هل هنو کرب هکرذ هم اونم قلخ

 ةادافاک ر دمزال یدوجولدودعمهدنموهغم كنو ردکع د هناد ید ا هدننزو هنالفءالوهح واو هناکود رلرب دید

 لماج یترا هارو ج ریوردر منو لا رمد واکو د روشلوا هباک ندزامن تعکر یکیاورذ دغم یتسانعم رصخ ًاهو تشن

 قسفو هقو دنصو تس ی و یم و الس اوكیاكرایراق :نآدکود ردناع-آو نمز اوهآکدرواوا تراش هروتنالوا

 كج کون بياو کیا قحتراصتال ارایر اف هسیدگودرولوارهنعت لکيا دیک رو شفت هدب رعز دیرافرظ یس هلو
 لاعتوکود ردرایح هاش داو دور اچو لیلورقو سثرآدهاکو درد ته امو باتفآ ی تروگو درون تاون بستر

 هر همقت یلقلوخ یکیا یشوکودرولواهاکندمار رعوا ه هجطضع یه دریو ن دتر ور ضو ر ةف ماباز هن امز ییتم هباداسفو هدف

 هدنزو ل وغ هلل اوهحواو لود لود ردحورولقعره هو صودزون د د عدزیو ر یس د یلتلوق کد اوروس دهعا. لدو

 هددب هنسکراکه لنحو هراکم ع ردنالودو یتهرابودو رولواقالطاهدهندنرب ولدو ررک> >یوضند و کردم

 رد تس شام اندهتخ یطورگهکرو د هد هنغاذح نمرکد و رئاواقالطاهدهب هنرسک یخ وح اط شو روید

 هر هطذاحو هسکوردکرید نانلوارسعتنربس هک قوا یکیع) ردهشسانعمیشکرب زیتورولم کود نّذن :[ یادش هنمزکد

 هددرع رون دهم : شف لنکوکی دنه نوت زەل خف لواووروش د دش نام لود هب هطذاخنالرق وصدا روت دجد

 ناشود تالود تالود زاروق یدنا ارشردذرظ صوص وص هکردهنسانعمویسو یسد الود الود رد عج ندنظفل لود

 یلالودوص رده ید ا رددويعم نالود ةهءصاحو ز روم در هاش نالوا قهر رود تكر هدنرو

 تالودرهرجوات ارقوا دان نال اب هدنراوندهطواالاحرونب هدف هن رخ كج وکو یکی الود وتو نیالودكيناو
 اتسم الود رب د یالود هننخاضوروش .دالودهد نم اعزو امم ندد خو شحناف نخور دود أ امندنو قالطا

 هنالوذروس د یتدهنالود راودو نزخكجوکوروت دهننالودوص صوصخ هد دنر هرادور هنالود هالود رده اکنذناذمآ

 شوم یرامعطور دب مرق کنریخ د كنسيکد دارولوایسن اتسدویش امر زد ومرت هوشه ال اریخضرلح .وتفمن وب

 دکردهطناح نابلود نابلود ردهورب صوصحدس راد مک ارهاظ رولوا کدرکحربزکلا ددا (ذو و دن دیر تررا

 نده اعم بووک ۱ راوی انعم لادن و ] كود ناروق دنن هنا نولرکی کند هت نف یری غو ندرد

 هدبس رعدکن زاد م کک ۽ ردهنسانعمهرناد ۲ ردیراو ا كانزو س ناکد کر وژلوارنعت قمولواذکردهنساتعم كنس ا

 انعهدم رعو NORE رٽروتس کھ روص ۱۳ تست O DO E E DE ٩ رودس ه روت دنطن

رنو تور ام ندنولوادتمرواکه نسانعملوادتمهلا ندل اورد هنااا کتزو رادو
 

 هلمحاعا مودهدنکر تزدر ےشزب صوصع هزاحو نع هدنزو موعش موود زده اک نادر ردو نشھ درننومزک ناتود

 هثسانسرره یس هک وز دمت اس نه دمو نام دتزوریزه EE ردرعبص تا قرذا لر ذفزافتم

 | نادا وتو ساب یهو توت کی وب قمر لمس اراه تاکو لضفو اع هنسک نالوا یشنمر باکس بر
 حس س

 همزال ۱ ۱۱
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 ای [ e ila Die OA a e a nih aےس ا و ا سر ات وا

 ردو سڏم دنتفادود رولواندنآ بکر یهایسگردهدانعم سيا انواع ورک دل بت جوك دود

 راک اهحوراذغهدب اتردفرصسهاشدابمان زذ ەنەم نا ارسارو د نانلوارک ذ نورس نارود یدنلوا هیت هار ود نم ۱
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 هک E رییک درره مهار رونلواریسعت كاتو : کرون د هلو قح هتسج نو ندقاحوا و نوک ماج لات
 ارکذ سا آ دودلسراففاک كنهدرد لج ج دود ردهنسانعمهرثادهللاد فور داغوا اوښ 2

 نورسنارود ردنارخاسهاشدابماتهدننزو ناروا روز نا رسارود رد هن سان عم د عدو قارنا هدننزوروم رود یدنلوآ

 |ردب راکدند نمهلوکه دکر ت لوا شاعاصدن هنر ززوا دکر دترغوډ لوا ةدننزوځاروس هبا هېچم نیغ خارود غارود رار د ځد

 ك٤د ناربآ نال اد دنکتاخاط غ عار عود هلعلوا هنس رلانعم یک د| خاط غارونارب ځو دیدیا غار غودهداصا تخلون

 مس التنس ەقالعىراك دليا لو انت بو نکردن یر یک نزووق هذن ارلکسا غاط یزه هلوکرود نعراناوح ابرثک ارولوا

 ردظوم كلبا لاطباکس ۲ كنس هلغلواریمغس تشدرزرادنسک ضعب یداد اروهظ هدننامز كن [تشدرزیدبا |

 ردهنسانعملوا غاربا هاه دحوم یاب شاب رود رونلواقالطایخدهر اکدودرت اسروس .درامنعهدس وعردندنماسقا ح

 هاوخدب کرد ماش لا قمر هنسک نو هزایدیمابحانالوءاوشرخ ماکتسودرددآ نوک ینکیایمرکی

 حدس ۳ ےک کک ی ی

 اسورڊ دراو عبس لد دن سود ردهنمال هقن اد هماشهرصابهعماس رووا هک خدندمرهاظبجخ سارو أ

 زاشكردهنسانمم یان هدننزو یاوج یارود یارود یدشلوا هدنسهیعاد لتفیشدرز هلل هل رالد :ا فب وغو شدن ويد

 هکرون د ةدهکلک د یرک. اسوا نالواهدنلاوردباعارب  قلخ هل ایعتوبهدنسوشرف تالوو ماکح هکر ارب دیندهشواحو

 روند هدهنسهتلاب راو قاضو زدسک هدنرب کرا هاو رزو لر هک لسور دیا هغرال ی لخ هلکنآروناوارنپعت ناکوخ

 هرههاش وافوس هللاهحوتمههدحوم یاب لیرود لدرود رو دهد هزبن كح و کو اصعورولکه نسانغمهآ لب ر ایشو

 ىة نوغزوقەدىك- شو بازغلا فیسهدس ,رغ ندنعوف یر نسوسایا هک »یا مضلوخرود هنسانعم تقیقح تقشحو

 نرودروس دەب هس ال ارم تەد اعم !وضوو ل وص تسدرود ردت اسکی راک دب دید یک لقب و یه دکعكااک کو

 نددرب تفترون دهنکوک كناردلان شفبلادنعو راربد نارو شن کردن ان یراکد ید نر دل نا هلو هکر

 رکسمور داری د ديرب نف د فرع یدرب تفت ماوع ضعبوروُس دامعط هدس رعزدرونشمیفن :خ.دیعنسرودرولک
 یرول رب هکزوسد هناجر لک اواو یا ورود ورود رد هنسانعمقیعوكی ردهدنب ات ناف رسک ورذرو در دلقع لی نمو

 تحو ندقلغاص هلا هجم ئاز یزورود رونلوا قالطا هد هشفانمولزود کیاو رداکربیزحرق رد یزول ریویراص

 واوو دردم انعمز ام شوی ات هبا هم یاز یازود زار د هئاط نم كەتوك' هدننزو هرو هرودر لو هک ندتفاعو
 | ردهنسانعم مهج هلا هم یاخو هحوتفمیاز چ حرود زود ردهنسانعمیع روغو طزکیآدکر دی یمهدن ازودهللو هم

 یسلح دسحو كشرهدننق قاشعو ردنزابعندنتبک قفاومانو سنج ان هدن دنع تفرعم بابراورارب دوم اطهکرت

 نکنت هلال وه واو هنژودو برود رود ولواهباک یجدندر افک باذع لو ندتفاکو خرو تنوشخو تظاغورددا م

 قرتوب هاه وهخداو هژود یکیرانکست برقعو كنيس یرو سو یرآردصو صحت هننکنرونا ن نکلرد هنسانعم شدو

CNاغییسالترب[ اوروشیاب کتا کرو  ARENTموم یر روهشم  

 هس زودردتخل هدنااه فذ حورلر دٌلول نودناش رک قلخر رردشناب یی ضرر قاچ کردن نکا

 هدننزو ندنناش وج نداد ردیضام ندندبن اسود داسود یدنلوا رک ذ هکردهننانعم هنزودم)مسر اف ئاز

 یراکتمدش رب لک نوسلوا قمرا بوردشنان هششرنآرب شرب کر د هنس انعم قمر دشاتیو قمردشبا
 هادا هلناودو ردهنسانعم كنرکیو لدکیو بحوراهدنزو تسود تسودنوسلواقمردشان هر هنسکرب , یربلدریابو

 ندهکلمروهش هدسزو ناجح تسو نیدتسود رولوا هتسانعم ردنکیآ از امتعایک نت تین نہا

 هدابولد IPE هد سلو لمحمانارشهلا راناوحوت بو. هبارلنار ابو ردنالوا هرزوایدایمادعا نالژا

 یدنکهددنرمشعسلجورد هنسانعمماکشسودلنو ناکتسود رد هنساتعمماکتسود ياکتسود روس دیندهکمحا

 هحدتهلونوروُمس د دە ولط نالوا رام اوه ده ده هدهویشووكلیا هر دهو يشع هاب نسولطیدنکو و ین وا

 یفوب رتبهدنخلارایادخبردت اع ودرب هللوهخڅواو رسود وډ نهاهتسانعم :نراکبود یفاکتسود روس د دەب هبطابو

 ندهعدرارصانع زلهدزسود رلهد سود ر دوفات هسلع بلع لا ءادیداجفشعد رادواح راضعدو راردیا ریسفت لا الو نایب

 لعف ندندسود هدنزودمب وم هالوهح واو دتسود رار دی اک ندکلفو رونلوا قالطاهدهز دلی ن دورو قلراب

 بوت هدقدصاب قاب هکرون رو درب ,قکیطو ساماوهدن زعل ردلعاف ےہ دآندندنودهدنزوهدنزودهدنسود ردلشتسم ۱

 ی اویصو قمی ابهدننزوندیس و ند ودر و دهدهب RN دوناقشد اناقلطمو هغ ا ناقشبابولزواو دیک

۳ ۷ 



CAs 

 ءایطا نیورارید نک اک بحر رولژا ی :رلکح هنادهدنحا ن رک ورولوای راکت یشنزانردیرلکد ید قوا لینتندنعو

 یاخو زرکه ته ییدلوا دوهشمهلغلوا طلتخت هغارنط بوغات ندکوک لوااریز رذلکدو لینقنالوا فراعتم
 اشکوم با هدحومیابیض اریود ردهنسانعمموقهلاودهدشزو لامور هللا هدحوم یان لابود ردغل هديا هجم
 تفج اعا درد شوق یراکبش س فخر ارد سکس دیکر ت نارداربو درد هنسانعم ہرا غو لق هدنتغلدنزابو دنزهدننزو
 نادقرفوراب دید نار دارب ود هد هنشو د قاسحراضعدو ر دادا دما وشد یسنرپا هدو دلر ارجاع ند د دص یس ریرارزک
 یلاع ب طق رون روک یک ل صتم هنی رب یرب رار دیاربعت شادرق یکیاراکررارید ناردارپود دهزدلپ یکیامان
 رگ ودردهنس انعمتقیقحو رهمیوافوم هدننزور لفوف لیود رداز وک م هدنردصكنلکش رفصا بد هدب رق
 رولوازکسهکرذ هنسانعم تزد یا هلاواو یافخزاحود رددراطع هناتو زدلّسم هتروصیا هکرذبحرازوج

 هدف ذس لواوو دارا تعا ید داوا تر دزو کن ییآ ردلمغتسمهدتاعالمهن ربیرب قاهک ان كن هنسکی یاو

 رووا اک ی خد ندقلوا عقاو رادید تاعالمو قفس وو كمر وک ین ربگرب ةسک یا ندشراج مشحود ردتغل

 راهجود ردراړنو للدار هک ىا لدی ییا تسنحود رولو اهباک ځد ندراهنو لمل ردباتهامو باتف 1 هعشحود

 خوش حود رددوجو دوج تروضرادم رد فل نکدایمهکی رافزرح نونزفاکی عد فرحود ردهنسانعم زاجۆد

 نانلوا سو یووورو د جد هشان لک زسایفو هح اغا یراعندهو مو ندقاریی ور دار عور ننک اوزسیتواهدشژو
 یل هغو خو زار دیاربعت هارو هب هنسک هلو همون زو سلوا فا ذ ی کر لاعاق رکو ناوح هزات لرکر رن د حد هرم خب

 اوهو یدنلواقالطاهل زادتعا یتیدلوایرادوكلرب رار دیا سنریصح هلکتار رود ځد هنا یز لک دید قوارصحو
 شدت نواحود رون دنعلاناسناهدس رعرونلواقالطایتددنکس زوکوردرقو سعث نولاخود رریدیدهنکشف |

 ردیضام ندنتخودهدننزو تخوس تحود رولو هب اک ندراهنولبل یورو یسح مداحود ردهنسانعمنولاحود

 نی رانشوحو هرزه رلندیودع هارو هزینراناواهپو كمکتد ناولا یز راویمانعمتردهدننزونتخوس نخود

 كايا اداو كمدوا عیار ردهتسانعم قجناصدسثلاث ردهنسانعنباستک او یمنازق نارد هنسانعم ماع بو قاق

 مج داکح حودردلوعفم مسا ند نتخود هتخود نؤسلوا تناماو زاغ رکو نونسلوا جروب رک ر د هنسانغم
 روند ەد ەت هنسکنالوالک فو کس اطوز وند علصا هدد رعدکر وش د هب هنسکز اط یشانهدنزوداوشروک هلىسراف

 یارعشو زار د لیہ ساتخا راب رعر دیک وکی کی ایراک د ید فاع یارغشو یاش یار عشدا یم شا دنر قزق یکی ا رھاوخود
 قشاننوکرب یراکدیدروبع یدیاراشا دنر قزق یکیارانوکر دوب یراتنلهاج غزا: وکرارب داص غ هت یاشوروبعه فام
 نولم طرخود یدلوانیعلا صا ندقمالغآ هلرقارفودرد بویلشاب هغمارا قآ خد یدیربوا یدتکب وقي بولآ
 هوذناو هصخو یغو ردهنسانعم ناخدو نوتتهدنزودوز دود ردقداصحصو نذاکے بص دا یھت هکب یاول هب ونیکیا

 رولوا نعتم هل تةاضاردزغ تروق لاحوک هکر د هنسانعم مرک هدس رعو ردهنسانعم سنو مدوقلوصورولکه نسانعم
 رود نیغاسصلا دودهرغشروخ نانلوا مبعت عرفو زقلادودهدس رعرارب دید یدروق لکو که ک ی درود كاالم

 رددقناطرب ندرت نکدادود رولوا نوکتم هدنحاعا طول ضعبلادنعو هدکلنکی دیرلکدندرا دنح نمر قو شاو

 هلادود راردبا توعد قرهنقوا تعزعو نوسفاو روع یفعص نانلوارممعت قرزا لقمو یمخ ارزو او ناملودوع

 رید بوج هان هداح ضعبو یزاردالو هنسلاکهدن اسارخر دن دنرابعالافطا هکر دینولوا قموج كيلح هدننزو هلاسوک
 هبنچ «دیسراف هنکوګ ورا د ړلج هدیک ر تؤهل تهد رعو هل هدیسراف هنکجوک كجاغا ییانالوا بعلدامو
 هدحطمو رو دهغانح قح هل سا بولاقهرزوا غار ننه دودو خه ا دود رارب دم وح هدرکرتو نالقمهدس رعو

 طلنیم ندروآریدود راربد ید شکدودروناوارمسعت تالنوترون دیخد هلو قح هة دج نوت هدراقاج وار اسو هٍدنتکو
 نامدود هدننزوهناخدور هناحدود یکی غوص بوج هلناوق یر آو قص! هنغرب وقردژار ووا هک كایاادس لصاتسمو
 هب یتشاو ر ردنا اره سقف هبا اکہ دالر اس نوا ۱ردیدآ ه دنرب ریهدنرورادش وه را وحدودردهنس انعمی وص هلو

 کد !لدودر در اسکناوءآ مددودردهاکناح هآ لددود ر رو دەدەب هنسک ناوک انن ون وس ور ود ج دەب یننکو

 کا یکی سهطوا نیامو رون د هده هنسکن روتسوکق لتسودهدهفرط یک اوزد هنسکد درتم هد مارب هک یللکو ک

 لدوڈډباواو یافخو ردتغل هده مسکلادویدنلوارک دهکردهنسانعمهلادود هلدود رونا وایالطا هدهقف انمولزوب

 هلاهنسک رب هدتفو رهو داقتعاو بهدمرپ هدهظلرف هدنددع هفوصتمو رد هنسک ددرتمو لاش کرد هنسأتعم ۱

 زاربشو ردهتسانعم نادناخو هلو یوصهدزو ناتسود نامدود ردتراسعنددامننی رولت صعثندیاهدار ادقع

 ردراو یراثرباغمنکردهنس اعم هدا نانو نان دود ی :ریودراویسانعم جواه درو هدوز هدود دیدآ عضومربهدنب رق

 ه دود ۱ ۱



i ی PS ON AC ci gaa 

 رشىلاواورولوا لع حاصل سکر اشم ہراس یک اوک ەد هنس كس لا قانو هس ار ەد هس كر لواژردن دم هنس كان

 بولوا دوهشو ناکمارماع مدافودوحوساملسنال هدر شرود لوا یراق ضح مالنا هلاعو انس علل نص مدآ ||

 اردسزعم شرع هدننرو AG تود ر دهیاتمم لوا ی دویم دشزویرشوک یرسودردتسانخم و کا لا

 جرب ییا نوادارم کن شۈك ىب !نواسوح هدزاو دردیغادود ییا كب وب شاودر ده دنر دهم وضم لاد تلا ||

 نرل هنسن یساوقم تءاسور نحو قس هغ البا لافغا بیرقترب بوش هضاضحشا یکی دلی ا سح هقا بولوا یراتلآ ۱ 3

FAY 

 FEY فا و ناغروءدزو جاور یاودردهدنرکذ هحوتفم لاد لوا ابر دلمه یم اکو تغلي لا زوبهدیابیکیا

 تال رکود وی دهن هننسک "لواورد هنس انعم ىش وغو نادر کس هغ درا یرب یربفرطقرطهدنتووراور وداود

 | یراودیکی را دیار یاد هنلوا لاسرایدهس رب هدنآ یکی دلکندتمدخرب یوسمزوط هغ رب هلغلبوا نمم هرات رح

 ! مردرب یرب ره کردنوتلا مسقرب یسدقایشو رونلوا فرص هی ینایشربیرب رهردنوتلا عیار سنحرب هدنتزويراهن

 هدننزویلالح یلاود یا یفصو ږغ وارو مش مرلهدهرنزو لاو هلاود هلاود یدنارولمسک« دن اسارح هدهاسرده دز
 لہعو یدل جب واک !یبهناشول یسک اخ عدرب هدقدراوهفرطلواردنکسار ددا ارام یلاوهدلوفریو زاحالاو

 طول و ماجو هددش هتمشست ضد رعشخقوط ندرامجسهحنا هکر رد هننوصت حاعاورولکه نسانعم زازطو راکمو |

 ردتاعرم یلاودهدس وردا لاودر دنالواوی شو خو ضاس یسالعا ردیانوکتهرزوا راهش ار ئاسو یراخخ اغا |
 ندیاداتحم یتمروطهززواقادااع ادوهدرلل جم نانلوا لسه لرقن لج تلعو بریک ارولوا حستممدفقاسوقورع

 ردیدآ هنر 2 درب هدنورزاکوردهنس اهم هرکسندنودرووا ههبشمتفصورد هفلابمندندیود ناود ناود رولواهدص اما

 هنحدقنآ ارمشوروس دهغموخوا اراز ارکت یتمتشذک , سردهدنزور روح رود دوو ووخ وسوم اک ۱ ةچرلا هلع فواد لالح

 یرودكنکر وکره دکر دل وقنم ردهراسهعسرسآرود  یرفرود ردهنبانعمنامزودهعو تدور نىدا

 بحاص نیطالسو ردن مسع ناحعاوافص تارا نارمکر ود راد داوا دولدناراد ین اح نامارخ هدرول نمرودماتح ۱

 هدنرو یارتنل یارسود تا RF یزو ردهدا ةناچد ٥ هرب "ادهدننزو هروخ رود رولا هک یندندتکوش

 زلافوهناسقن یداوعو قیالعهتفایاهرهدن دنعهفوصتمو ردنلماقمتسوضو ٹ کتو انداکروت روس دەت داع اقا

 یدنکو لاسندنرانرکر اب حی وتو نيدو شضرفهدنح الطصاد رک لهاو ردترابع نقاب وزنا هب وند تلاطت
 ضیغلا ماعوردهنسانعمیدنعلود هلا ات نوکس ینادخ تلو در د راء ند قل وا عاظعولت الف لثاوغمداز ؟هنشاب
 E منا داند رکو ردهنساتعم هر ادهدننزو هوز هود رد اسهدهابات مسکو ر وکم هتسانعمناسح الا لماشو

 لواوورواک هد هنسانعم هناعد وحدتورولکه نسانعمو سکو فازوروُ دهعیوزهدسرعرد څر نالو ار عت هغر تا
 ر ولک هنسا هنسانعمناخروهملعو ردهنسانعم لاسهاو عل اطو تم هدر زو هقدصم دم رع ور دتغلهنساتعم حدد هدرا جف | |

 یون یود رولوا لصاحندن 7 1غعص یراک دی یر لقمرولوا تدانهدز اج ون ر دما لمره درو مو تک مدوکآ
 رد هنس انعم هر عو تاود قح هز اوز اب هنا هلوهح یار تود رد هنسانهمزاناغدو لږ عو ی هرادویع ر دنالود هدزو |
 بان نان راز دف . راشي قت وع اسوا راح لرازاتر اچ هدشسزو هزییک هود روس دهم ۱ ] قجردشراتتاود روشآ تیود ۱

۱ 
۱ 

 هل هلو نار یراال اسهیسبایمارفارمیزر دوکی رکسعر سوری سضکر د مظع تر هدهمان تر دراو وزد گلف ۱

 ن PWT ERN وتقول شادن ر دج اقرب هس رو نزار هد هماک نه لوا ټو ديا هب ارام بینک اداکد وکه دناسارخا

 توحزولدویدحو سوق وعو برتقعونازبمو هسک شاو ناظرسو ازوحوروولج کر داند یک لف فر کیا 3

 هکش ناف یربراو یسانعم شد و لاوح :لاودردناتشو لستر تغرس لاک دايم ہکو لنآ لاتحساود ردیر ترب |
 هد هنس همس یک روا صوصخحورار دبآ خدم زط قحهلاح سو کو د نکو همهزویم ر یکنزولول ا یشوهنادنآ ۱

 رادنآ درن نماد اوم خو مخ عیار رد هنسانعم هلیحو ر کم تلا رد هنس انعم نو کسو مرح فاتر وند
 یک بالقو لاودهدنلاهکروش .د ه یسک ن ابو لا ثل وا ةصاضورلری ده هنسکرراز رطور اکمورا.یزانلاو دردمنسانغح |

 e دې دهنوراد يزاد فرخ اغا راراسو هرات هلکتآ کرد ناخب هد شرو دلر ام: كلاود: :ڭلاوج: رار دیا دقت رس

 زاوربوق ووا نداشک هلاود ردهنسانعم قاراکمو رارظو را-عو قلزاملاودب :یزآکلاود یدنلوا ناس هذنس هداه |

 رو دزوهادییشهدب هد یراق ميان نامدار رج ازا ۱

 7 1 تیاغدرولفا نوکتم هدنح اغا طولت هکردز غز ودیر اکہ دند سرق هل يسر اف یاب نود ردهنسانعملاودوهسطو

 او مس ت حورابود ردرامنولم ہل راهفهاسدانو د 9 زا ور نوا یژزرجرب لوابوخ شب ریاهلکنارد هحارلا
 :ییزوا تدا تا وردم ان تعمیر دید ؟اک هکر د هنسا نعم هدب زد سۈر ع االىم یاسوواو ن وگو

 و



SRR 

 ۳ راک یتد EGR للذوزغو ناداشو هتنکشو یال EERE دهن مغ قوازو جاس نادناد 1

 لیکن هوا هلسهدابز ندرب وره ناد رولا هر اک تشد ن دکال اړتیاو لاول قاز اعو ق غزو زود ندرکدنعش نادید

 ندا نوتشلاح ل خام عمطو ركلبا مات مادقاو یلوالغوتمول وغشههشیاروق :دنوادعو دتسو قسرار فو

 ر دهنین اعم لالخ قحهملحر روت شد راک ناد د هاب نس س س د رف نانو ان رغنادندروواهاکید

 یوعمط عطقرلحوتفمفاکن ناچ نادندرولواهماک ندکمرو اشم قمر دمو كاتا ضارعا |ندرکنادند|
 رونلوالامهتسا هدنلخ نارازو راوشوناک ورک وسر لذاك ضو روشلواداربهدرارپ كح هندیلا اوس رق ی رار فورخوا

 هود یشدیازو رم رکر دووا عور هل ابیوک تادندرولوا هن هناک ندکیا عقوو وخمط حط عطف نادنک نادند

 باشوخو هوبهو تب رش ناناوا لوا هدماعط بقعالا هبجمیازو هحوتف مع نہ نادند رولان نذکتک
 یراکد ریو ةفاضا ادعت هنارق فا مضحب ارور اک« ةد قلك ی اک شب دهلنا ممم مض دش ناد روتت دهنسهلوقم ۱

 زولوا باک قد زذ هک نوضعو نغراطو ندةلوا هرزواوورتو تضع لاکو ی غرض یامنادند زد هطاعوهرض
 ران واو روکو را عیمتراو رور ناهظا داغ نادند .یاغنادن د رولواهر اک ین دهن دکن دیار اهطا تنکسمو لادن و زو

 هدنامورذو زحاعز یعقروقو قغروغ دوم نادند رونلوا دارنا هګراعقوم بخ هدراداح اعو ردوةروقورولدراظو
 رولوا هات دلو ارور سو یعاشو كوكو قلا لاهشوشوطسوتمو خم فد : وطو دید كلا ى راز هاو تلوا

 لو نداهننادند رده دنس هزم يت روم هکر وت د هنن ر کک کن هنسن ره هبا هطرصخق هاه هد زو هنا ره هنادند هنا درد

 ر زو سهل اعم رهن هنسکریهدناز رو شر شدند او یاکن دما یلعتو حظ هتشرو كدروتنموکد تسعروكخ لا

 | نددند روس د هزوش ناموس نادننکآ ق دود دعا هه هدننروهمدمد هدید يابا هم ساجلعاکهوش كل

 ناساسارح ارو نایزاربش س زز دهن اتت یغالردو عادل صوت كط و ت :دنک یدک" ندیشغورهفهدننزو دختر

 | رلضع»وف رع راششنیو ول نع تغلر د ماعا رج كتوراب کرد لر هکو ووه زد کناف ارقد ةت دا رر دندیدنل
 و نکو تروصدسقم راد هدنتغلارا :یادفو کر دهن دنانلواربعت هحولد هدننزو هقن هد قد رار ددرد موز

 مداصتمَس ر کرب هملص ماسح هد ر5 EEE OTIS روت رس

 هد هنس انعم نیساسو نادانوقچاو هل اوز درا د رکھ هکر واکه نسانعتاکرب ةد وردت وصنالوا لصاح ندناف الو

 نم دو هدرل هردو هدراد دنا یرغوطهن ئاشا ناذن رکو هکر ونا اد هنس هغط5زاو لواهدنزو لاک لاکن د رولک

 3 زنم لکن در دتخاهدرل ضعف لفاکو یدنلوارک ذکر رده اعم لاک دفدشنز رولا خب لاکن روا واذا خم هد ردولو

 اف کف لاک و رولکهتسانعم مادا نور اتو قاسمرقو تو دوردهتسانعمنادانو نقاش ىج هد گز

 ندندن دوردیدآنولاخربهدشزوهنس هندرلن ددد کرد انش وراضعدوروس اه اومد رغردهنسانعق ی ما

 .دنعور اولک هنساتعتم ع ۴ و هلص ع کر یشاد ندن ر راو توژتوانطو هتنسانعمتحاروهافرو تہ ذرو اکر دصم

 ردهنسانع»تفصاا یسلداو منلا رفاکو ریکتم :: درج شرم رز ور وا

 هدننرویع قد رولک ENF .درکمو یب ی زلف رز یدک هيس انعم لالا طتسنمو لاح شوو
 لامخاو كغ نکس هلطاشد ظرف زود سر ندد رده اعم فاصله روزو كىنو هان ردصم يا

 رجب ذصقو قلبت او یمارصص ندارن :یشاعندنضغو مشخول-ورول یتالویلاص هناا دارای هاتندروضح و
 هلن و نوکس لیدردهدنرگ دە زۇ لادا باب ب ردلوعقم ےسا ندندند هند ردمترااتعمللب الاص او

 یانوکتدرارد تلس قلب روا هدنتفیه ین هلک ارو اواربعآوقوص کرد قڭوظ نج کود نکو دل ت
 لاد تلات باب ردیاب نوت نوک یاد زد هسک نکرد کوتل څر دکر ردهثسانعم نوک كند هل ات

 هدننزو لابرب لاند روند تاذهدس رعرد هنساتعمیرب وقهللاهددخوق یانو نوت لوکس بند رد هدیزگ دمو وکم
 لح بوک نالوا رعت دهد :زو ذرا دیس لولرک دکر دمشناتعفد زلمد ت د اا ۳ وقف خدو

 یرلجوا رس رکو قراصو مجرب نالواهددبت هلاع ختفوانمم دو زوم رو راک دو راز اوت زار زلط
 كذب درا یز وزادك هدر دغم ادلاو كا نشو زر رقم زده را لنو دو

 هنعسآ تكتهنسک ىر اک دانا اص یتکالهردفر اغتنم راند د ده رڪ هکر و .دهخلوداحو رک عونر یورو د دەت هوان

 لوارار وخ وخان خارخ رب هن او را -ریمتتلآورلزاصآ هر کشارب ودنا نو شذا هن رزواژ نوح اس نکن ارا دقدر نر ود نولو درت

 كَ :اكنرو ققادلا ندابن هند زا 1 [ تون راد هک لؤا کز ود لوا ی ردن ل رار نالا كعارج

 کرد هدم هل مهد لاد لصتم اونا ,ياروةط نوا رو جن دید رد هک تدکمکش نو
 سس دما سس

 کا ¥ ب ۱
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 راس لعقد رب 1د هما درده ساعه یعرب وتیزود هکر دیر هسدهداصا ی قغلهربن دول ردزاس فور عم ا ۱

 هل ممد یر ور کری ی دربند بونلو| فیت هللا معتسا ترفکو ید هلا هه دت هرو نع

 ییدلبا ثادحا هدنعلع» بوربدشر ول فاسل هکردمهطلوش ندموعط تصوفع یک یتونترانویضامروشاوا ||

 ءاطلنا یح هکر دعا ىح عورت ۸ ردعدروتنوشخو بیلصتو فشکتودیزمت یزئار ولواتلاغهضب اف تنوشخ |
 مان ندلصافمو لهسمیادوسو ملب ر رار د ید نیطاس J دنعویطالسلادبع هماعر دقورعم هنا یطالسلا نحو

 یفئصر ۹ ردیفاک یردق ییصنهرابرمغور دم هر د مدر کی نادربهانوا دوخولا یوق خب رشرا دمور دب ذا یر وطر |

 توام د کنار ياشقا دل ےل ارقرفاکو یی ےل ر كروب دهنشوق لا او نیکو ۱

 رد هنسانعهرعشقو هرم هرتنزو لاکشنح لادردهغلابمندندیندهدننزو نانز نان دزو لکی خد يما لعف هدانعمولو ۱

 رندر دروهشمطلادنو امدهوکر دیدآ خاطزپهدنتلان ناردنزامندنسهک اوان ارا هدننزودنخادنخ هلناواو دوا د ||

 یس هفت e ؛یدلیا ل غد هر وم عم ءام نیراتر ضخ مالنسلا هیلع تبع اهن یر بیم دا وقرب و

 نیم سه رو دیو جی تب ۱ راویسانعمنوا هدننزودنچ دند رازیدخدهد هننوک لا لیست ۱
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 نیس ساو ممد وک هنس هد هکنسهد ر واکه نسانعم ee ر درادنودف ارگرادمدهدرافرطوو لوادنح

 هد رعرونساد هنسودنالصقر ود هدانزوهددرد صمد اد ےل رف دیتا هدزاد ضعد نفهجوا

 ارد هتننانعم میکسم د نانلوارک د هج ەد هدي "نصر ضهدورا ب3 ,د حد یشوترب مغو یوق دنوډ هنوفورارب دهوعص

 رود ندسع هدمت رع زد وضع نانلوا ربیعت یهوصقرت وه هلن نچ تیارو نبع هزاعمد ردتغلهدلیسراف یوا

 یا ۳ 7 د ee قالطا ید هاب ردو هب ىش لو هلتفاضا واک د ردە راع مد هزعمد

 دروق هلیسراف فاکم ض رک مد مد زار د قول هدس رعزوم دید مدواکموشلاجهدرلکندنر دیک كنورود یراکد ید

 بند هدس ارع یدنلوا دز کمد ردیغلت دیالوا كار رغ که راک ص هلق رط هدست ردکعد تی

 ۱ بوئاراو اا ابا كلحاص یجب وک با ەدج وف یاب هنال در دید [لزاضنرب ن درج لز انهو رازی دناحربسا

ESنوآ روند هده رلذلقادلب هلا ماسلاو ع وضخ ضزچكرهندنک یاهو صصتتمازاحو روند  

 هجوتفدلاد ل وا باب ر داسی اکو تغلیلا شعلا دن اب ج وا رکردهدنس رول مهم لاد لصتم هنو نا ج کس

 روند هد هک ورود لاد یااصلطاشنوروسد هر هماکنهوداب رف یشات ندطاشاو رورمسه دزو ندرهم 2

 روبنطهدنرو هاکدنز هراند رد ردخورعم های دیدآنالب برصرب دنا ریهشکور در شرب هدناتسدنههدنزو رق

 ماسیّسهد ندراور دال سل هزاع یا۶ عواد ن دقمرا مان ن درادا مکر د هسا تعم عولطهدنتا ابر نا همه

 زدنويهیراهد روس لیغ هدر لوا انج مالسلا هيلع یسعترمضح مال سلا هبل ی ترم درد ر رب هد رد

 ونک زاوا جت ارمص) هقدخلوا لاستغاندب [ هکردوب یراعزورر دن |لسع هلن ار ول ره امننرلل افطایدنک

 روند هزسرخ زسفاصنا عن تنایدییدزد ۽ ردهنسانعمماکدوخو اب یو نادانوجنا ۳ ندزهلننا جم لو زا

 ریمحتهرکگهکروند هبهنسن یلتصوفع ۷ رود نسهدس رعردهنسانعمنادن دو شاد 1 روس دهنعا ارطههلوحه

 هناخ و ناکد تعاسرد,لغلواهدنس هنرک حامزا یور ندن دیرکنا توصندآ رودصندب ۲هکر الات هنونکرب یزون_و

 دوس یمح ی نکاراذءد نکلدوس نیحرا طهیو یا آهتفدرا تعد نودردت ابری ۰ زار د جد هنا خا شهره اط لوا

 حطو صرحورو د نسهدبرعرد هنسانعم شیدهدنزونادنج ناد دردښلاغ قوا نط السلا بح نانلورک د نکل |

 ! ندنوادع لاک ند از هرب نادندرون د هلالخقج هماحرود شدد شا رب نادندوزب ر ,نادند رد هاکندتمرصا ۱

 ندکل با مادقاو دج هدشیارب ندقلغد دقحو نکو ن دتل وا عتوتسو ترنم یقعوط دما نتشادنادندرولو ام اک ۱ ۱

 با کلک لوا هدنراکد اک هنکواومقربابو ناکد رب یو لوا کوکی وا ارطهدن رللاربو یر .ونول و دهدنر اب هکر درا بتل

 | در دنا حور ج. توروا نرد دنکبا قاع هارو نلوا عاستوربخ ًاتاعونرک ارلراقد کم هر دد هنسا هس رللایرادجاص

 شدزب, | نادند ردو رف هددلناهح و تغمر -مهو هبا هبسراف یادو هدو دم فلا رر [نادند رووا هاك دودو هرنشو

 ندرننوع2 نادند رد هنسانعم لالخ قح هيل جرود شدد ید یو شف نادندور رق ؟نادند هلا هجم نیش

 ننکیواو نوا وتو بانو ليات !دماک«ندرب ورف ماکس نادندرولواهاکن یکب ایا ناک دنح هکر ی از

 داره: هک املس شیدو مر دنارپ ارب ویا ندرکربت نادید زنند اا یدو اوان کیر یخ ا کو

 جد نذنىعغ وهدوندرط»تار مو توح نادبد ردیاب دیقماقناو قق و ط نیک دنور دو تویلخ ت مو ضخ

 دولوا هماک ید نیمار وند ددص ماقتناو نیا توادعو ضغنو تمردنلرب ابو مس ابندرنادند رولوا هک ید
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 E CEES ندضع ط رفو قمرابقو شام رد نلان عمار و ذوا عمو اوصندممد ر واکل عاف خلان

 شکتاک شکنامدر کی رانعم كلی اهلحو لوصو كمورو هلو تدشو ردهنشانعم قفرغانویمرغاج
 لا ضور دب وننماک ادنوامدهوکردرهشربهدنازدنزا هدنزودنوارز دنوامد دنقامد رد هنسانع م نامزو تقووتدمهدننزو

 نسوهججهیاح سو.نخد سو نعد رده کن دلاثتماو اضرو توکسو تعصرلتعاضا "یلست مدرارید ردسویهدن ۲ ۱ یزام

 اردیدآ ناکرزاب نروتک بویلرغوا ندنرهش سولقتمردقماو ةو دعم هکییارذع هد زو شو مرا هللا هل ھم
 مر هادی کل تح ارتشاو e MT قول وصویلوا :نوبخموتفب زفو یاد نادرو چت مد

 توکرسو ردهنشانعم هزاو او تزهشو رو دا دهل هرامنو سوکو لنطوزدذنسانعم نوتسفو هل دحورکدهدننزو

 هر هغلقندن ارد هعلق قارپطو هلقو هممطو جرنال هدر رول : فتو بوط هدنحراخ هعلق نالوارو طع هکر دهعلت
 ردهشسانخماب ابردوزکدهدنغلدن زایودنز :زهدننزواه ردزازلمش اتق یانایمد ایم د مدرار دیا ییضت دا الاحاقىنخمو كق او فوط

 رپمدروو باک ید نب ندية یو عدو فالو كلی تغار ةىو فطوم قخولوص ندرمد روس درګ هد رع

 ۱ ها :او سای تاوح د درد روس دهشادلوو قف اود هدرش "وربحوهد)عفو لو )ودر شادرارو یوموبح هدزوز ازش

 روس EA زومدو یو هدنزوهارمه هاکمد زدانتشآ ضو فز اعو مکحو بدذطسانت مد زد امر

 1 هدتعادد ءابد نی هتفرک مد ر ولوا هب اک یخدندکسلبالرتو قمروطو كمکخن هب روکتش نيف نافرکمدرار د ی دهتنلکو هنورفو

 نج نمدردرففخ» هاکمدزمد کیدا ردهنسانعم شلواوط ینفتو شلسک اوت دهن یزد شاز اع نهعتمو شود

 رب وکو قشفورد هنسانعم هب نمو كلو دنرو دش کر دیعج نمد دی رعوردهنسانعم ل یزو كنار مهم م نمادهدنزو

 ردارعس هماخ راذکنانز از یسهص د نمدو لن یککارذعو قماو ردندآ یسهقوشعم كقشاع مان لنو رواکه تسانعد |

 شد اورا ارد قماطهد رز ونک ندهنسانعم مه>د جز ودهدنزو نادل ناد تدر د مسار داو هلکسارپ هدیاتسدنهو

 هدن "او ردراو یراندعمش ۳ کو نوا هد :اردراو عاطرب هد زفر دید آی هشرپهدنملانا ن امرکه دن ارناور و لک ناعم

 فتاکتمهدنفارطا نو قرح راع یکنوت وتن اعاد نړ اورولب دبشیایسددلغاعوصندنسورح اهکرار دیا لق هر امر

 هتسد هسنامعم یر رفبحو ی اک وکردلعاف یساندندیمد هدنمد هدنمد ردرداشو صلاخرارر وشو د بوراورو لاق نولوا

 مدرايلاح ردفاوسهرزوا نلاثمامتمدو نکا در و شم ین هضق هدماک ماب لیهسراونا هکر دیدآلاق> لواهدنزو هنزغ
 هدم رعوراراجآهراروتو هزانورف کر دهج اب لوا ید یسانعمرب ور دس هجرت كن ]باک یراک دند هاو امههدیرارد

 روس ده هو اب نلیقط هن را غنم نورفورونت نوا قمامقبحر اه هدنروقاولزپ ی ادهنمدرد هننانعم هرمکو شف

 دکردیدآ تاروزراابمرب ورد هنسانعمتوصشاوو قشمو هدنزوروبرومد ردنزرفا تاهجتف این ام این مد

 ۱ زسندا هللاد ت هدس رعژ یداوا ینعالمو یس یلخهدنسهدام لتفنلمولطم شوایس ردندزساب زقا باسار دا

 کوروکو یدنلوا نا هد هدام کر هام زور فا شت آ ايتو چەم د اتىم زام ھتان نیک

 ادر دن رابع ندا اوهقوع وصل را هکر رب ,دهب یدو روس رد ےعنم دہ رع زراف ا شت هلک رد ذوزەمەكر ون د

 هدنساراندعو صمهدنزو طاوطو طا مد طاہمد روس دم ددد رده مو هام

 قمولوصو عنا لیو كمر وخوا یربراو یان تبرد درو ندمجخ ندممدراراب وسهلد مس کال اد قلخ ال اجر در هشرب

 كم هرکو کو ق قمرابقو جن می لبا تاد تازا عدد ھر مت اک کہ اتم رک یک

 قفقلاح ثلا رد هنسانعم لعب تواندرو كمرب زوا نار ونلوال امعتسا هن رلانعم عا مو هو ړل جو قمر دلا صو

 ن ۆك وردهنسانعم ضراو نمرهدننروكيرمش لیمدردهنسانعمقمراغایرب حابصعب اررد هتسانعم نارطضاو

 بابیدلپا :شوپتداهشتمر مث هو ایر دیمرب یروغنیدلابا اهشردیدآ هرفرب ندبت افانضمینزغ هل فو جم

 ردهنسانعم تعسطو حا نمو رد هنسانعمرهنو قمر اهدننغلدنزابودنزهدنزو ان او دوو

 رده نم نو نمل هرسک نمد ردیرعمندنو قسمدهنسانعمدیفس مسیر |ضاس هلو نوکس هسمد

 ندرارطو رابعو لو روس دجد هروناح یرلکد ید لاقحور د هنس انعم هابورو یک لت هل «هنوکسهنهداکبو نب نهد

 مت مدامد رو دوددنعبر / ودو یزعاكت هنسنرههدنزورکم د ردهدنرگ د هموم لاد تلا باب باب زولواهباکیند

 لوشلاروفصعهدم رعو سددولع رتطهدم فو هل اة مه یاب :تتمدهتس انعمبقاعتمو ىلاوتم ەق NY هللاد

 فول رابضعد رارب د شوج هد دالاس کر دشوق یراکد ید یشوق یاجو یس هج نکیدشوقویردشوق كج وکی رلکدب دید
 هنحوآ لس هرهوردهنسانعد قرب وقهصقو لو رب هار غصتةادآ هد ی داد ارس هتل رد ند شا ند ذج هخرس

 دنا زت هتسانعم شال اةفاسرد.کوصلر عر دک ندرد ی مدهدزورایشهرآمدوون دهدهنعریوقو
1 
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 ءاجسأا طسو یعد ناجم | لد رولک هدهنسانهه نولقمو سوکعمو سرتو رواکهسانعم طسووهنرواوروس دبلق

 اریک ار وانوزومهدنباغزدنربعت تان یر اک دید یی اغا دی آو قمر شا بوشالد رولوا هک ید ندضراو ندنکوکو ۳9

O O NO E O O O گا 

 ندندیمدوزدهنمانعم نامزو تفوهدنزوناما نامند, رواینوط یو كندیشبا رد دولکماز صضوسخ 5 و

 هذ هحوتفمهدنزو لالح لال درون ددقفلارذ هنمحق و د هذة رش هد رعرافوفرتهدٌم اع یمضرتسهدب رز اکوص

 نغیسالاحردهیرح هصف ع ورب رو جاهر ی الیدکردم هکر دهنسانعمنینوزهدنزو مان ما مالد ردهنسانعملالدنانلوارک ذ

 رد فض بوبخو قوشعم هک یبصآ لکوک رب والد: ردبدآ نسر هدنقسوم نارکنالدردةرگندنو یرلک دید
 لدن دهتنافعم بؤ سو نوو غ و بط و ت تلقلا لوتقم هدننزو ریظدیهلا هجم لاذوهبسراف یاد رد ری ذماد

 هدشل هس لدردهاک ندکننا قاران غز قلئات رهموكلکرس ۱ هلل اک ھے متن رزوا لو هتسنکرم جوین وز ین

 زدتراما یا نتوانست دم رج ز ر ترس یا

 ند ویو تلق نولطم هسا ودن درر دیک ید نادریشوردهطشن نالو اض را هرکی سو قا هکر دهن اک ندضرازک و

 كاد لدلد رولواه اک ندکمردنلتراسعو كمر واوعتساو لمردناکرو نداد در دنور ی شاف نود ولو هم

 لزهملبا تا رطضاو هاو لر هنلکیا هلفاک ر 7 "ناک لداد ردهنماثعم نیناوهلان نالوا دلثزوسو دردهباروسکم 0

 دار شرم کند تدناثف و ریزان یک ay دكردناددرت هدضوصخرو

 دکل یللا یصذ چود روانا لای هف نهو پت مو اغ لارور تنمو زد هتسانغهاظعو مرکو تمه هدننرو

 ماعظنالف بوشاپ هند لوح عو رد هنا عم ماعطنارکب هدنزورترب هلنسراففاک کادر دسره ڪک

 ندرک هبعک لد رده اک < ندکیلنا هعالعو قع ندرک مزکلد رونلوا رسعت یا كاوعو ی دنلون کی دن همه

 ناعنلد ردهنشانعم لنادنانوارک دزحوتفم مال تنلدر و وا هنا ن دکي تاقا یا هح ریو خا هبا عور روضح

 مال هلد رد ناک ن دک ای ایلنا مو تون دول د هتسانغف نازبو او ناک وار د رار د عج ندنظفل لنلدهدنزو ناتسمز

 اه خفوردیدآهاشداب رب نددنه نظالس هدابزو ارتقا لا زوسکم یانخ ارهلد ردهتس اعم تاقولد هلو تعم

 هموم لاد تلا باد ردو نال دد شت ردروهشم رهشر هدیاتتس دنه دف هد لدردورخ

 ردنضیهزب نسعبلادنعو ول نوانکو ده زفدوا دنا .رکدنندشفافا کو دە دش لوا ةد زوز لدردهدنرک د

 ندنالضف سادتجحا هدقس رغد ی راک دید نولوتر دن دند خلوق ید یسیکیرر و تجدز بولیکو دک ەد دقغهدقس هرح)

 دامك یعارات فور رر د ناد یخ د هدمت عروس دمنعاغا رانج هلا هزخودیالو ج مالنوکس ن بآد رزلوا ضراغ 1

 هدنوررپردیدآ اب مش ةلغبرب هد نیلقا ن اطلس ترضخ لداخل وط هدنزو ل نلف لدادردعفان هنفناش ز از هز احارجخ

 یتشادروف هلال متض ل درون د لدلد ځد هب رک لوس یقواور دیزل داس سنا کت زات رطح هنع هللا یز لغ ماما ||

 لاترهزردب دن نج تر ارج نانربمت ی فال وک كادوا 3یرشهدیس رعردکبک ی :رلکدند |
 هدشن 1وشاووا هصاحو دوش نالواهدفالع زونهو رد هلع هزأتو شاهدشنزو لغلخ للد رب دالمرهدس رع زولوا

 رک کرد ەتساتعم كل دەل هال نوگش هلدرۈلوا یوالم زانو واربح ەڭ واو لر ەك روب درا دخر هزات شوا قارت

 هحوتفملادل اوا باردا چشم ید اکو تغلیللاةدت اخ وا کر ده دنر هلحمم لا د لصتم هجم نان :یعدبنوآ یدنلوا

 هکردوص مدولزب نآمد ردهنسانعم سقن او قاونض نالزا تاتا ۱ راویمانعم نواهدنزو مج مد ردهدب کد دا

 وه ء ردهنسانعم ریو مظعتوعامد ۳ زذ هند اد هغ یدک و لیفت ؟ ردیرادقموص نالبحآهلاقولوصرب

 منابع رر5 نکن وصوعروسد ٩ ردهنسانعم رعس صور غو نزو هرارد مشهدس رعردهنسانعمولو

 وغآ ۹ ردهننانعم كرودژاو نو فاو هنفر ۸ رددشش اعم دشکیهآ دکور ددشس او ۷ رود

 قلوصوسشن هدشزواع امد ردهسانعم نوخوناعهدس رعو ردهنساتعس نامزونفو ۱ ۰ ردهنسانعدناهدو ۱

 خر و سی EOE مدامد رد هنسانعم ۱

 تک هدنزوعاس غامد رۆاكە دەنسانغمىاخو یهر اورو لکه نسانغم سهتو مدور د هنسانغه ج ادع امو یزو رض

 نازیحوردیراغامدینوق یو کت ن دام زام لطفا دمشاسنهم) دة عذاب اکندرکورورغو

 زددىشم هنس وص فرقعو نالا یغامد كسورخر دنطرودرا یعسط نع ز څر دراغ امد نازو ۋىز ر5 ن دغ اوس

 EEE RE خر ینام د ناکد رواور د عفان هعو صخ لو نا کرنستودوروق غامد ڭى هودو
 هدنزوهماعم همامد زانو ردا دور و تلف ردحوا هس رءاضعااریزردندهنسرءاضعا عام دور دعامب لر الط

 هریک اا هصرصتت ءاهو ەد تشم یار یان ه کودک وک ك یان رک هکر ده اعم و ردهنسانعمهزاقنو سوگ

 ی تصحسس سس
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 ۳ هحوا مو عاسا هلو تعم مال قلوقد قلوقد راربدضم .ایواکدعجثرفا یابطاولازغلا لقب هدمرع 1

 زسموهفمو ولم اھم الاوت و د چد ەشاىز مىليو سن واژرارب دهتضز یلاخو ل شخ رم یاعو تسدوا هکردذنسانعم
 لتتم ا جد ردن ۷ رد ۳ اویداتیجسا اضم a و تنا

 طوبضمو رکع ۲ رد هنسانعملاوتسو الیعخادو كفا د mE یر ی ۱ یان زکس
 ندتواونشاب لک 3 ردةنناعمس ارواب نان هسا لک یشانابویعاحو قو ط ۽ رذەتسادغم

 ۷ روند جد هحاعاقالبح شتا شاوکودیراقاربو رو د عقل ضزاهدس رع ردهنسانعمضرا نلاخندننک او
 و توت ىرا 50ا 5ر دنن انعم ساشاو لت روس .د هرب یقو تك. نالوارم ىع تم ی رد ًاتكناكو هطلابو یو طبا

 رڪ هدرکد ههدنکد ردهنسانعم لاو تسورحو لعلن د ندرلد :ندرلد ردم اکن دکل ربا فرصولو وفد دارت هاب انو الات

 ا مک هدننزو لک لکد ردهنسکندباش ارت نکیرکد نشافو نفسو نلاقصاکر دهنس انعم هدب ضراچ هدننزو

 نکد هددنهوردهنسانعمقلوا قتمارفقهدم رعردهنسانعملمح هل هدنزو نطو نگد ن ؟د رد هنسانعمناوح فام

 دنزابودنزهدشزو اتتعا انکد ردیدآ تدالوریهدن اتسدهوردهبققح لق زدیلداقملاعشهکر دینسانعم نون

 ردةتساتعنتروصو جنلقو نشا ردندناسسق عاساهدننزو مسورز لاهل مهم لاد ع.دودلدرو دهنحاعاامرخ هدننغل

 ردیر عماد و قو قدیدناوارک ذکر دهنسانعمقلو قد ادیدشت ارد ؛دلدردهنرلانعمتب روصو قیلقع.دو شابلد

 هب کو کسودسو رارب دهکت هنککرا لنک یلهاهدیکرتوراریدهکمسرف ماع رون دهنسهک غاط هدننزو هکم هکد
 هس در ریو لک شاى ناو نمشقوط هدیدنهنانزورازاب هنفا ارطاضوح هدرل هععامو خاو هنغلاراوم ةابرتک ا کروند
 ردهنسانعم مدندزکرهاطو موش ام دتسغل دیزابودیزهدشزوامشا | اکد روس ادهم دص دس رعدکردهتساتعم قءاح

 :بولد رکا هکر د هتسانعم دوم رذ٥ دزو خب رکه سو اف مچ یکدردهدنزک ذ هموعضم لاد قا تاب ما ادلانیتعب

 هدبزو ناتج نالکد ردتغل هدولفاک ےہ تو رار د لص هدس رع روج دهنغمو لس انالد راص هدنزرطهطوع کیا

 نوآرلردناریبعت نامرک هس زهتسن یککروا یراکد کود ا ران اکی تو درکو ررکو ك غورو كم es دن ذکرزا
 وتلا لوا تایرداتسمیغل چ واه دی کیادکردهدنتر هلمهم لاد لصتم هب یراق فاکس ناس یخشب

 تراوو رربد هب ها فوزو بلقو زمکو رد هنسانعم تئاخوداسفو هعدخورکم هدنرولعد لکدردة:دنرکذ

 هکر دهنس انعمزابکردیففخم رکید هدنزو ر < رکدردهدنرک د هرو م لاد فا تایررید هدهننسپریا که دنکو

 رابرکد الشم ر دیاهدافانت زاس نفتوددمتوردکچ دیربع كن ]شرک الشم ندا شم ماست ربعه دتفاضاتلاح

 Ke نوکرکد روناو دا برا تر آوهقشبوورمکو درب هروکهنماقمهدهیکرتتارواحور دکچ د ځد هز رن

 تردقرف هدا ا یکد اکر رد هدنهر مهم لاد لصتم مال ناس یکم انواردهنسانعم نواةموس :وکعمو سرتهدننزو

 لک کو یی نوغزوقهدمکص تر دیا عونرب ندنعاونایّربنسوس هدنانول بدازووروم یوتلو ندب شوان

 هدنلکش لق یاریو یمرد ل CF هشهدسو هش ەن  نسوسلوک ی خراربدید یک لقنویدکح

 قرردشراو بولاچ همون هاب دلت هم اعکردهنسانعم هل دلحوشفم مال ادرار د بار غلا یه درب رغرولوا :

 : نوع ۲ هزوهوسوزابهدننرو لازغ "لالد زاده FTF لادلوآبأت رداټسم AOE تذل

 شاندشوو كنان : لی د رد هنسانعم كلذ هلح و تفم مال هلک رد سارک | دوم رانا وحرولوا دقعنم کرت هزان

 نددنوبیرلک دندنفیسالارد هبرح هصق عور ارپ حاعر فا هکردهنسانعم ندور یاب وص ؟ راو نسانعم |

 كندا هرارب د یخ د نیتی هکر دا یرلک دند كنلوک ۽ رونلوارمسعت قوڪ# كرون دهم اه نما امرخ ۳ ردفرخحا؟

 هرواخ یرلکدید مقاههدنزوب لد رار د كنو ھه همام رد شلك زلەو ئم وال ثمراناوز :وراعو مزوا هکر ددنسانعم
 قالطا زا وات رعمقلدرر دهنسدک غاطورولوا کروک ضامن زدفورعههکرون د

 هکهراکم نززمانلاتخ لال د ل اع رو ې شم زارب د هد هب یراه هل اتو هلالدو ردشاوا تم رظن دسر هدوراس لاح
 ها هد کشم مالور ارب د هن رل هن او هق رخ ق اج اص م هل اضكن اشوردوارةفورددوخ ًامندنو ید .اداسضفاٹزادرصم

 هغر اق هاد کرت TARTS ادرك زولك ەت زلانعم ىف انمو شورا ام و رک اوج دو کم

 رارابب ماعز الم ةناشرتو وال« ندب [یکردهمراوروغلب هدننزوهدمسر هدیلا هدماد رو د هعدوزهد ن رعرد کر یراکدند

 هی دی رتساهدشنانوا هل دوس نوکسو نون سکوابتم سذیلد رسد درولارذ هد رعرارب د هنمخت لکه دن كرش كیلد
 هدنس رءزذهتسانعم لکوکولر و لد ردهدنرک دهروسکملادفا باب ردندذء و فدضدکرو رو درون امن فرلک دید

 تاک
nene 



 رولوا ضاس هکر دنلک نندنس هطآدب رک یسولادرلرابدوب ر دیزویرا:نابب کر ديما عیشار طک شم بی هدنزواا

VV 

 ردهنسانعمزر ابخو لک ثمو نرصو حج وک هدننزو زایشهراوشد ردم وكلنا نالدراص هدنزوط هطروع کیا

 هلمهم لاد لطمه هد نيعناس سرب نوا ردهنسانعم ناتسعاطو غاط هلحومهم یراف فاک نکراوشد

 روم .دمرب زسنک اوزسنوآغد رد هدنرک دهحوتفم لاد لوا بابر دلج سم یی او تخل شب نو آمدن چ وا کز دهد نمر

 یناقاص کر د هنسانعمهدزب رضراجورونلواربعت لک فو کس اط هکروشن دىخدەشان نە لیفورارید عقل هدس رع

 نالدروا نوچ انا شنهي هنسن یریغو هراوطرولوا فذ ن دن طفل غا دورد هنسکن دیا شارت یکم رک یشاهو فو ۱

 دهن انعمشالقو مجرا مودو راک هلیجوهدا مار هان زواوه اغد اغدردهنسانعم تمالعو ناشن اقلطمهداصاردیقاب

 ر هد هنسانعم لا شاحو سخو نوحروحورو لکه نس انعم یالوهولتوو طرو طورو دی دهب هقا شوش غمو نا قو

 هش رلانعم دكلاشیعوهدنورداشا نالوا ین او ناو حو نانا نالوا یس : کر دیففرادغادهدننزورافارادعد

 نایلحو بعرو بلق نآ ارظضاو شو شنهدنزو ریل هعدعد رو دهنوق یوطه دنسیکر نا هللاد مضورولک

 لعد لعد رلرب دهم هنښک ن ,لیقهدنشابهدنزورییفارسعد رولکه نسانعم سن كلا و نالیمه هنسنر ورد هنسانعم

 تورعو راک مو لی حردهنسنانعم داسفو نبع رد هنسانعمتدایخو هلدحورکم ۱ راو یمانعم قلا هدننزو لغد |

 هصوووطروط -یلراعابهک ردیشالطن اک هرونلواربعت قزەكرۈئ روس, دەنە ازمکو بلق ۽ ردهتسانعف موممو|
 نسنتمیمارآ هصیتذ رع یرادلعد رولوا هک یشدندابندوندیمدآبلاف نادک اخ لغد ردهنسانعم هولنو

 ا
 هعدعدردەدنرک د ەرۇسكم لاد فان ب بار ٠ ندخل هده نی عضو یدلوا ل صاج ند شو اسراد دروتکهسواکسکن واوا

 لادثلات با ۱ زدکمر دلو کن ابی هلبازطضا نورود هل همرم هتل !یعتلو كون , کردهملققةللادرسكا ۱

 اسارت رداممأت هدننزو وکرب ودعد ودعد ردهنسانعم نیوز مو ناک دزد دعح دعدرد هدنزک د همون 5

 هلم هم لاد لصتم هاف نا یځک انوا ردهنسانعمودغدیخدول هدننزودکوصخا ا یاب ه ودعدردنودیرف 3
 یحاصت تغل مان فالس همرسفدردهدنرک دهحوتعملادلوا ناب رذاجسد ید اکو تغلز و هط ه دنا ییاکردهدننچمر ۱

 اب هدر اسد RENE E ا فورعمکردشع ات هنسانهمهزبا اد

 رولوا برشهدزب كچە دى دلو تیابنو یالتن اا دروشواک اررتةدردهنناتعمولریو نانفدهدنس رعو راربد

 ههلوحنوحراژ یراشیدیکقا ارطرذخ- انا ی چور کز تل [ ی راک د ادار عت قار ط لر هلو هدانزو هتفر هتفد هتفد ۱

 هدنرلند هغمروا هزرطر دو کشک ترول تلوسهعضوم یک کی دنیا بوک هنرطیدنک باغ لا ناجا ۱

 ندر فدیدنلوارک ذ هکر د هنسانعم هتفد هدننزو نشت نیتفد راریذ ی هفت هزب کو قنصنوعگنا دار دیار نعتهعت | ۱

 ارا و ی یک در دتغلهدر)مسز اف فاکو راررک هب هنکیا هکروس دهنلنالسا ۱

 لوهح لوعد ردهنسانعم كازاك لجو تناخو تنعل موكل ەدا نمارحهدشزو لع لعد لعد ردەنس انعمیفانمو

 أ بارسا ارد ارزو ردما ۱ ارم هذي : دو دح نمز نار ول هدنرویوعد یوعد یوعد یدنلوارک ددکردنهفحلوغادهدننزو

 ۱ رقهرکا ابربندنسایر ةا زوسرک ن ؟ردناراکشهدنآ سوطو سراب داوا لوتقمهدنآ یراشادن ردك هسیژ نار نالوا

 ا رولوا ریمعت ن نلوطرام ردهنسانعمایف هو یرب اولا هدننزو لغت ]رد ر دهباک ندکلیا لاوشنورجو ندا
1 

 هدنرول ولفم < الوند رونلوارمبعت هطوب کرد هات فدحو هی اسنه دہنرو الف نقد رریدم .تحو طظملعهدس دس رع| 2

 هروبطو ق موج هاف غو راربد شواز یطاغ شون نوان یاب شما ندا شف یسونروارنا|

 قد و PER ۵ اسیر یزابعو هدننشسهن رم میم ی

 فاناویح یارو ردعفادینارمش اج یاتماو هد ندناخ ینوصكنخو,طمو ساور احهدهثلات یعسطكنحاعا

 تابرب هکر دهدنعر مهم لاد لصتمهفاع ناب یتجوآ نواری دهد رعراضمرور دنا سراضعب تل لخدوور دل ۱

 مثلاص یراپوو هشاب رسلیفو ردهنسانعملاوئسو نیو كایجتادرد رعمالد قد ردنهسم یل ترد هدحوتعم]
 ردش ارت اف عوریرولک هنسانعمضارتعاو لخ ذهزوسورون دید هراس ابلیس هلو قم هاو هغر ځل و شلوا قاحاض

 ندنعاوا "اجوردهنسانعمكب رابو هاد  رعهللادرسکو رو د یورتقدویرصم قدرولوانام هلتف اضا هبل

 نو اعاحرب , هان ویو جم نوناماطهدرراوا هاك ندکلیالاوئسورحو كلی د ندزیدردفورعم قدی" اجردرعماتلعرب

 طعم

 ۱ ردرهت یرلکدید و اا وجار رهزرح هاو ندید نزیک لاد فا Kg یتد



۱ ariass یورو A دفع ه 0 سس سس ی a 

 ۱ فو دکب کک هغر نالو وصدوهجم رب دهنر دار نک یر کال وا لا ةد زو نم جدا

 ۱ DT رایتسد رول نسب انجم تناعأو یلیج درو نارو ورايو دریم تم درد ارابتعاوبقالطا

 هداضوقلوا ی وتس هوبا اعر یل و تصرف ردو رە :نافابتسد ر ررلکه نیم انع»تسدرزود درک ایچ نل ناو

 ھم روكى هنعاب لرو را درا ۱دادیمانعم شاه درو هنر :هایتسد زواوا باک دندتلوا ت دامو مربا

 | هالا كن هتسنره م رار و چه نغلو ف رومد تلراناولهپ و رار دیارتہعت لرالد کر دید وب ەق يراکدرک

 مواطویل اوت لاوجو یو تهوع الودو بن طوروبلریجت باصوکی یک یب یبهضیه فور رفا ر وادول لب یجوط
 | هردهنسانچم یهاشداب نامز هزذو حیقول ع رد هنسازهم he نالوایطج تبدي ړښک ۳ TF یایچ

eهنلت لس ا شارکو لس ترک نسدیکا اضماوج زاتروم ر دب رو نالوا قالار در س  

 i با رق نس اعم e es هرم روا وکار ۱

 ٤ تاشبهدنح ید یو ی دەي تو چرمی جور ۱

 | کرد هم انعم بوک هدنزو خذ د نسو رولک هنسانعمناومی ر واک يتم تای دات یتابندنفرط یضرعا
 هسه هدنانو سد رد ندر د هرو دب لادا نارد هبشانعم نیسد یدو هنبسد روت د ندد رع

 ەر ەد ب رع رومی .دهددع نوا نیا دعا یهو یکی ری نی دور زانا انت

 | رر د ځد هرو ماچ هت * نجا كلور ياتو رر مبنا جای بو ی سد د ږډهدنرک ډو موم لا ثلا باب رار د

 هلو ودوم یاهونیسخخ سد ریه هنوطوا هضامدنزولولم ملوسدر د مناد ر جو شاه دزو متر هتسد
 شې رک هداہچؤا هکرد ردهدنعز reee ید اه لوک ارل وب سنا ط

 ماد آهن ضرعوماتحاو نب زور شد رد هدنرکر هح وتعب لاد لوا باب ردم یب اکو بغل |
 7 نادایو ار اردک ریریرآو یسانعم ن قلا طش, نوک کس تاد واک هرات ممی ظنو هبسو هییح تزوصو ندا

 هووازبهدن ناکا ثلا رغورعم هكى د ضا تشدردیدآتیالوربهدنانمار تی رونو ربت هوزا هکر ذهنساتعم ۱
 ۱ ADS رود زار ش سدا رد برتر مدناهنفصا ناشر ذر مشری هارد آ عار ددو مم ها قاچت تشرد یا

 شلوکو وهدنزولشر شد رد هنسانعمضباح نر هرو نام ناتشډ ودر عمتسدر دور اجتمااسا نزرا تج تند

 مسح هعشد هند يدنلواک ذ د کردیخدا جو هدینزدرجب درد رواک هنبیانعم تالو اماخوراررک وب هنکیا هک لت تابا

 کت هدرا نصانع هلتسانمو رد هنسانعم لیمو شیقنو تضر نښزو روھقا زیعدر دید ی ارازد امر هدننزو

 / ادا نتفح لهالیش نوکس ندید خقانمو لب اقم مرر یر دوش يالطاردشذ اواوهو ی اولا

 هدنس کو ات هدم ۳ زو كند كنو لس ردکربتم و ل اتم رادنع 5 زر دیاربپجتتبنس ی طلغ جافا رون روند هتتخار ازای

 یا اردیفالج کرونید دید هغو نایب اھ رخو ږدم دلیپ
 | شد الا بی وبا نرک

 سد روننواربخت لفساماعو رد ارش تلف تام + کرد ها داده یک کشو ESER ڊو د : وتضورارید

 ع رصد باله اوست 1 رونللود تلخ رالاپ ان | هکر عور دامام د نو هنشز

 9 ار رد هبسانعم هج ؟هدنزو ك غيل شید رولوا ناباغهدنلک شرخ خاد عب ارملیطتپ م فتك کوچ

 ا لوقعم کرد هنانعم سوسج, هلی نوک: شمس( هند ږده درک د هر رو تم لاد فام تاب روم دلیل

 ۳ تارذمو تامومنمو تارممیمو تاع :قجتتم هکردهنسن حج ردیاب ا قلعت رها خب اوج قم دنلباقم

 تان بارد هنمانعم تداوم چوت مش توری دو دبتسمدمدنهچردترابعندتایبولشو
 ۱ it رعرولداتداج هنر | دلج هل مک دودقعناناواربیجت رپ هدننزو لنقم لنشدردندنرک.د د هوم لاد
 انسا هم رقع یدیا ل تش ۳ تشد دلما ېږ نلوارکب OOTP لییدروند|ا
 | و و. وشد هنس انهم اقل دیبا خو لوپ یدبا نم بش هی امآ نه 4 هی دلا طباقح) ات ایم

 | تشو یږیاراوخ تش دوراو تشد وماب تشد مدل دير هکر اوج دو و وان درک ردهنسانعم باتو |
 || تماخ رونی د مز روق مای نالوارییعت واسو ترو شب یشد ردهنسا نعم نمارو حقو هړنزو تشم
 FO هیغو لمنو رک دو دابخرم دم دایتید روا جاری صم یدساف مدراررړ دپا هباضعا دب

 شاکر ول ردو دم هتیمانعم لکی بدو بیضو ج وک ک کردید مو هدشزوراوشب و دعمواو راو

 ردم اپ



Yê ESTEE ۱ 
 ی =

 همام یالادناک ردهتنکندس نناعا ۱ زاوینانعمش ده وتنفه فاک شکسفر زوو ق ااا هدم هتشک

a ۲هدا هلوا مالمو لس امت هبا لکه فرو طوضمو رک ۳ زدازوآ لا هنا حا کر  

 ناونخرت اسو شوق یراکش هرولک هثسانعم ترحاوارکوروُ داهدهنکما لاورد هنسانعمجمار :ونعلادک 4 یک
 ریدعت قحا ىلا هر هسک مس کر داران دم وماهناواضمنداشکت سد زود هر هسک ن دن ل تست ولو وو زر

 قموقرل او للنا تسد هل اطاولع .ا كاضلدو كروس لاو كر شال هوا یر قو با لا ندشکت سد رونلوا

 ندکع اكل دو جا لا ندرک هک ت تسدروللوا هباکندقلوا غرافو كمك - لاندهنسنر و كاباقب وهتو عن و

 مدان ندنک تشد رواک هنسانعمرظنژ هبیشو ردهنسانع»كتنوکودنونان هلو تم فاکه لک تسد کت سد رونلقاهاک

 لاوردهنسانعمرهظو نیعمینوطلا هدنزوزپسدرس ریکتسد ردنشقحهاکشسد هکتند هکتسد رده اکندقلوا ساشا

 تفس یطلغ خاتفتسا کروند هنغلرازا لواكتف ذر لهاهدننز وفا رش یال تسد زولکهتسانعم رسا شملت وط
 میم د ردد راردنا درک ن دز اتضرکو ریست اورد هتسانعه همر مو اغنى لال اجد ۶ ردنا لا فتهلکت رونلوازببعت

 رولکهدهتسانعم تفاماو تعافشو ددمونوع هدشرو یدرزكنر ی ید هرتسد ردهنسانعم راک د دمو ناعم ړل وتشد

 ضوع قلطمو هنسانعمدترجا یسارکل ایم ئاز نوک ىم مض زس د رولواهاک ن ادن ووو تردد هلن ات رتس کو

 ]ازدهنسانعم ناغمراو همت دنزو هزورتفه هر روس د نوساوا هلک لک لرکو دلک لول زولکه نسانعم نااکمو

 | کردهماشش وا تیکرت ناب زطغ ماشا وشتسدویومفتسد ر دارا ماع ناتف "دا مع کردا اے وا
 | ةصاخو هنهو نوه هنس ها بط اط هماعشتس اهدا لطمورار دیا ماخشتسا هاگبهاک یون و طلا یکن دال
 ناشنتسدرولوا ططحو ناولاوهدنلکشنواو كوك ر ارت ,دهناعتاک اةدنراتد ماش رود هود یرلک دید خاب #۳

 زاغ تسد رو لوا لامعتسا هد هنا عر امرفو عیطمو روئلواقالطا هر هتسک نان لا نسعتو بضن هتل ص مو رهارب

 راک ید ندکم رو توکار دضورد باک دنر اها دال و توقوروز ندو هتد درد هتسانعف تب دنآووضو

 نؤاعمو رابتتتدورازرو نوو ط هدلارل هکر اتخلا! هکرد هخساتعم اضغو یکنکد لاهدنت زورامتسد راوتسد رووا
 یراددشاطهدلا اراک هودزلرانانوحو یدناو رک كشر واک هنا تعم حر تسدو ردهنسانعم دعامو

 هرآوتسد راو تسد رولکه نم انعهزادشراوآرزروش ,دزاوتس دهن همش نالواهدزادقم لاوزار 5د هب ةر وطو بوتا هند

 هدر هنسذ نالزاةدردد لاو زددننام هدیسانهشربلراو ردکع دیک لاکر د هنا نعش اشا تسدمدنزوهرابلعت

 رود هدهنغالوقرومدلزان اولی و هنغالوق كراترافو رد هانم ساغر دض دوو ناشاد رم هناوتسد هراوتسد روس د

 رونلوا اک خد ندکم ردك ناخ و تا راطوقم» زا لمادقاوذج مام ندزانتسد هدننزوزافکر ر درا هد رع
 ردصض تخاض ۳ رده تزاجوتدا < ردهسانعف مت مورزوآ 1 ز او ییساتعمز ارور رود

 ۱ زا ضاودهع یافوو ردة شاع رچغمەد ناص منا توزۇم ا ڭى 1 اد هتسانعمتوقو تردق نح اصودنمو

 نییشک نازمهلکن !تودنادش یزوفزا ةززوآنیرس یی < دکرونت دهشاعانلاقونوزوالوا هرولکهد سانعمذعو ۱
 ۱ یناکدوبف هکر دهم اغانلاتناتلوا ضو هدراورق نورد کو تی مش اغا لوادنراش کرد هژو ۱

 | هدهتسانعم هنوفوتنزوآورد هست رو نون نر ۷ رر نشدم کر و وسو-ف ر زونلژارعت ترص ا

RE | ۱دیریهودن وم هنلوا تیاورو لقت ن دنا بور و ناوخت هب دلکش ل ئاس کرد هتساتعم دنا دۈلوا هدو  

 لچشف هتکلم نناوقو هلع ر معمو ردهشنانعم رشموریزو هد رعهللاد مور 5ة دنر یف هدنمالسا لها یک |

 ندخوتغم روتسد لاد مض هدانا راضعد و رد رل امد تاک وهدن ارح نانلواذتف مان امو ةه نالا | ۱

 ۱ یددلوارک ذکر دهشت نضر تسدهدنزو کمار مم تسم نهرو تام هاو درد زد نرو تدر دیر ڈک |

 | ساع هر هل نالوا ارتشا 2 ددنآنغم یداکج نورد هسانعم تزاحاو نصح رو ندا دزوی رو روفغفیروتسد|

 ۱ ارهاط زاردنا هیت ید انار دوام الا رتدنن ر زاوا هسلدا ارش 2 شا مزوا دعوا هدسکرب رال دمر دیش ناشاوا ضمن |

 ریو ایع چا الش هدانا زا دما کش اع کر ده ادرک ق ڈرو وت موس دردنضو طخ هر ندنارباتداعو |
 ڭىز ھت ۳ردهنسانعف تعاجخو مود ۳۲ رددنتسانعف زاك د دنژزات أ دراو ینا د هرو هتسیح "ةتسد|

 هنس رب ره هکی کی لوق یینندو لاوحنو یناحص مواطف لّوت رونتطو یش شارف دۋ ئاك روت دمت رت قت وط|
 ردقاریب نزد رکی هک ۶ ئ٥ هتساد دعاکو و یسهتسد كخ * ردهنسانعمهمرخو هطا رو دمد ءرولوا هلتدصوصح | ۱

 ۳ رد ندافولوا قم نیا كابل راق وح هلیسراف میخ رشک ت اد راک هذان ات نوا ندا نیو خاک 6 |
 زرد لاح هد کرو لق هد از یکی زکو ودر هدیکرتو نر هم راشو اغا یکی کردبعل ۱



VE 

 رک درست وز ضو فن اترمترپ سد رد اکندقلوان ایست ومدانو فتس اتم ندربناهدرب تسدرودلوا هر اک

ERكيىك لاو ردهنسانعم ندروآرتتسد ندرکن وزي تسد یدنلوارک ذکر دهنسانعم  

 تشنا نعد ردهنسانعمزاکر خآءلح و تفمعوسر افیاب سد تسدرولواهاک ید ندةمزوا هللا لاو كد هقالع

 یزدق نده اس دنا سمو ندا رو هل هدنران اب ويمر هد مارت و ةد یلرنآر زاب اچ کرد دتلو هرولودکو وا عوض
 ردهننکش کانو ممشلو لیخدا نهدکرددلال واع هتسدتسدآر وتلو قالطا ین دهن نمو هم نالوارتکو نود
 اد - بو هزانوراب کی ندر اش تسدردهنسانعم س دتسد نیس تسد رولوا هناك د ند زامن لنهاو لص مو

 چ سهرزوا تو قشع ی ەق او هر دنقشعو هتسکد تسد رولوا ناک یتدندکع ۱ راتخاد دج مالمو كليا

 هن رالوقا نوزیادندرارهوح وللثمتوٌایو لعلروس دهنخاب لوقلرابراق دن تسد دن تسد رزاوا هک ن دص شوط

 هکر ون دهد کل | ضقز تّووط لا لازورد ەد هنسلواهر دوس نور درس كناونخرت اسو ن اہسناو راررک

 لاوتسو رون ةر دلا لا هباعدو ندکیآ عم ناشاد شد تس دراز دیارتمعت هرو هنعولربر دیراکد ید یصقر هرص ۱
 رمز ردهندش ناناوا لاسرا هلممأت قاغا 20 سورع نادتف رطداماد نامر تسد رولواهباکخدندکكیا

 تصااکس اکس نمرسروتسد ردیرعف ندنوناعقتسد ردغلرم نالواهد ادر ارقهددع نیح کرو: دید لحوم

 قهر رظخ تسد روئلوا ربع دلوا منع و ق هعشا کلا هد :زجاللطصار ولت وسهدعقومكح هد نو لوا هداکد نالوا رند مو

 همزقمرنذو ریکشد ناوکسد ESEN رده اک ندرمطخ CHE نالوارطدناشکو وا یس هرطاش کرد عل نالوا طارفا

 موکحو نور ایزو دیت دهلامس "دوردهتشانعم هبعلمو لز 1۷7 ۳ IEEE زو دهنس |

 هل نوخ ییهر هکر دد رن تا |جناهددنزون وكنز زر تندر ونلوا قالطاهدهب هنسن ل وصال مسقاطمهب هتسکآ

 رونلواقالطا ید هد نسم نانلوالاصعس اهلعتس تمهو رر دیدم دارت شمزواواد ههد ههو شع اردو هلواا

 مارو كليات عب وك لک ه5 ن د هوقو یوا لصاح کمری لا نداد تسدرددخل خد هدنزونوکلعلدلنا ات نوکسو

 نیتساردتسد ردهباک دک رای کو نسا نیتساردتسد رولواهباک ی دندقاوا طو.ضمو قلوا عیطو

 ناکا ماعناو ناشتا ES رواهاک نوک ارخأتو یموشل اوكا عنم نادشنار ندرک

 یسقیگ لا ه دروم قله دوار هملغو طال دار هکردیلا كنا لا ر تسوا تسد تسدردهاک

 نعوردلاخاص تسارتسد رازدنا ریبعت اروا لا را روس د ید ةغارواو نت ناوى غا ھا 5نين هنس اتم هریسد

 تسدوتسار تسد ەد رب لح هردل اود لوصول اوق عاصهدنال 1ومدکت دنور رولو هک دنده 5 زور هلو اد لا

 بک زاکو و تفرحو لغش جر تسد رزاواهاک ندنوزلو زاسیوانغوتردق هلح و تھم ئار س سرتسد رتسد رلریدنج

 هرا تسدهدنزود رطجسمهرتسدر ناو لام تا هدهد نعوم زو نم کر ونازارببعتکمالا هکر رول وا GP و

 ناعشو هاو مدان دنزژ نکشفک نر تسد رد هنسانعم را تنمو قب هزاروم د هنس یی لا دکرد دة

 لواو رارادنا قالطا هد ذر یغمو ںرطمو زولواهناکی دندرورسو ترطوقودراشرسو روناوآ قالطا هر هنسک

 نخالفونابص هدنزو كر تفه تن تسدهلوآ ا ا هرهتسکرب لموقف لا هر نسر کرو د هدد هنسک

 تسد رر دنا اک یدندعلواسو ام و كابا تخارفوالرت نتششتسد ناش تسد روس دةر قوا هروس هروستسد تندر هه ات

 یل دنوو بس لح هیلب راک بسکو فر همورنه هتسکش تسدرولوام اک ن دقلغن لا هدنکوا قول ندر تبل ند تا

 واک دودنف ر حاتفتسا رر دیار عتهتفس هکر دتسک یادعبا هدنزولاعخرالااف لافتسد لاقتسدزددننک نابلوا

 ایهمو دعو متخادربوهتفناسو یکی و بتو زکلو دور ون دهبهنسکیم دی تسک لا یع که دننزو زانت

 ويلا رقدکو یرسعت شمقح ندنلالنالفهد رج الطص ار نالف"هتخاسنعیرارب دتسالفراکتسدالش مرد هتسانعم

 رزازاف هشاط رزم ردوخابو رراضاه هناخ هناك کروند هب هب هعد دنءاتسا والدم بدرغطخو شقنوارغظو ناو

 خاسان اما تورتوزاسو ناکماو تر دق هدشزو هات هاکتسدرولکهدهنسانعم تسدزبتو كلام تس دو

 ]| دوس هاگتسدر د ذر ندنوب قالطا هاک تم وعدك اراک نالوا فر ضتو غش لحورولکنسانعم لاکو لضفو عو
 و یشبو رد ەماشەقئاذهسمالەرصاب هعماسزونلوارمتعتهرهاظ سچ ساو رد هره اطرد یشدکرذهربهع یاوق

 ق 87 مض رادکت سد ھاں ننح هظفاس هفرضتم لایخ همه اوزوئلو اریسعت هنطاب ةن ساوح هکر د هنطاب

 سواد ورو دهر هدش :اوخ و نغمو نظم نز ك تس درد واک ن ددع ا ةو نواعمهلبس نا

 شا بس دلو مک سرا فاک نزآ مد ورک دکب هر یهو وب رک نیک

 سم



NF : 

 ۱ هدلاٌادیراش وق یراکش یک نافطو رپساو هاش هکرب ردنداشنابداو ردد او هشو تعصر تفرح |

 فن ەد ەردوس ار ةد 1 رونلوارببعت نآذطزتهیکیو نهاشتسدکب هدنهتوم ناس لش یزکدروتک

 رامتسددبرو اسد ̀ ایدز واکهتسانعمیل جو بایساتاعرورد هّیسانعفددنچکب ۱ ف زونلوارنعت هللا ر غز هدیفو ۱

 هنیتسد نضربا تسد رولوالعاف مسماو نما لعف بکنم ندرت سدو ردونساتعمرنىلدو لشو قاض زد.یفحج

 هنغاب لوقو زار ربا رعت زال 0۳۹ لوک ا نوا یراتیداط نایک راذراو دک د هنسانعم نانز

 تن نانو ارتش ردیلبافم یسروکردهنساذعم دق دقنادقن دلماعم تساتند وب د جدەنعا وق رار والدز

 ار دهنسادعم دننلدو هماعوقراصهدنزور اتر Tr ودلواریبعت كمرو هډ د یمن ر ط کر دکم روهدنتفاس تق ۱

 نوذکۆا مد رت لصا رار د نیس هلبار بچت یسراف کروند هز پا نالب ریو لیلا لبق هدننزو نارادرز ناراتسد
 رعت د التب مشهد زم الط صارو هبط ع نال یر هدرک اهر ia ب۰ توهم میم اشوزوسد|

 یلاو ہو ایقنو رو دصو تاداس نکر دهماعلهانادنبراثسد روئلوا رنعتقلتشم کری تیام اههدردو رونلوا |

 ۰ REE رو هجرارکب هجر اتسدرار رد ماع بابراراد رع ر د تار ج ج اشم ی نابتفموةاضتو ماركى امل عو |

 رخ ولو ندکم | تلاعباو نکن هبده TAW هجراتسد روسد یخ دهنسهقشقارببورارب دهنسهلوةمیاغدو

 کر روک هئس انعم هازو هل !وبور دم EEN نوزوا: ناشر روو اک دقو زر لار نکل ارابتعاو

 لا مشق نتف روا تسد رار دنا ریبع) نقدح ردماعط نالو یو کل ا بولدراص هاجس هددکب لد نک هرب رب

 زلف اسد زن را نی ی ےک ی ا امت تار

 ندکش اعانتماوااو یلیقر اکس اوره اظو اب ایمر وا تاشما تسد یکتا ۱

 ندناوانو ندهد امورفوزساعو راکم د خو مداحهدنزو نزک کتسد نکفاتسد نکفاتسد نولوا هباکیدندکلیا نضازرعاو ۱

 شا کواهلارومآ تسدرذساغاغ انار وط هک ابجد لاه دنس و ثر یدنفا هدقاباکر دهنس انعمزاک اور ولو اهناک جد |

 یرد كع رور ووا سد: عخجهرزوا سايق فالخ هدنزو ناتسمن ,ناتسدنوسلو | یسریخنوساوا یر اکر د شوو |
 ضا .یحاصو یکیرکو یش اف هدقدلو ادلو م ند هنآ ئر دب چتر ر واکه نسانیعم هزر هو فالور وذ و ه)یخورکمور دمجما

 دور موراد دادا قالطا ناتسدیلبسسنو یدقاربهدز ملا .هوکت و دیا هل جورکم ود ردلکد اغوا م و ماس یردب هلغلوإ

 عضومربهدددقر ءو ردیداوداینربو ردذوخ ادنینو یرلکدید RE دهمخنو یختو

 ماعستسامدیمدنوددنا لامة اعلان یکن دال کود ماھ شخلوام بیک نت "اب رطع قلطمهب ويا تسدر دیتا

 هکر ولک هنینانعم یوبنتیدو ىك ڃزواملا روتر د یخ دههوبم نالوا باص همامدتساو فیطاي یب هارو راردبا ۱

 اءاد بووط میلا یک, خر هلغلوا هجیارلابیطو شقنمو نا لاوهدنرادقمتواه كلجوکردیویم ناثلوابپعت 9 ۱
 یدتولط eg ردگمز و هد وص داں ۳1 قلاضل و نانا پیسچ رر ڊوماچ مد نراډ ماش دمت أ

 هزادنارنو هک امغیو بانو لاښنو یک ناو روناوا اکی دن دکزوو ندص اورورد هک ندیابجب ی لاوجو | ۱

 رولواهکک خد نددنیبو ردص شارفو ورد یخدهبهنیک نایتقوط ولك ی *بنایهدلوو روذلواقالطا د|
 ناټد ری تای رد تسر :ه دننزو دنچ بابسا بام یاز .دنز نات رددنیمو ردص یسانعمر لتسد ارز | ۳1

 هدنمضام مو لب دهر واتش یدتلوارک ورد ها غرا تسد نحرزآ تسدیدنلوا نا مدن هدام | 1
 مادا تد رولک هر اسم داتا داتا الو و یلعو تبشنوننراصر قم رد نک :یهضارع| 1 ۱

 تسدوهباسواهندیلا فام هکر ردزابراخ لوا زاب تسد روناوا برض مدرب لحهبد هدنب هیعادتففاوم هلنیطالبب
 یب وده هرهم یا هدرارعارت اسو هوا طو خر طسکرونب د هیواد لاعب رسوی نلوارک ذ ذ; هکردهنینانعمزادنا | ۱

 ریقفر هيام فو ملا رقص لا تسد رولوا یاب ندیخدلوا جازم قوادو ساون دننه ډ تعرب هيا واست فن |

 رونلوا قالطا هد هنسهلوقم نقلغیو یلواه تبلت لاورواوا هک ید ند منسک یاصو قت دو et بحاصو |

 بسد تسد رووا هباک خد ندو | ناب ومدانونیکبیلبا قس اتو رک ,ندنزک ناو دبتسدو ندنک آب بید |

 دا اک نک الرعد و بلا غو یایخ تدرتو عات عاف ور دکل داع ددا یھی دردلاهلنندرواریا
 نجر ا تسد نجر سرود هک ید ن دک مروک شا ببر جو پی و یاب زو نیت رویارادوخ ندر شکار 9

 هرزوا نیر هدیعلهدلصا ردزٍصممسادرب ردنکیمنددرب هلا تیبجهلل ادوار نوک, داب نخ دریتسو ردهنسسایعم| 1

 قالطا هد هک مرو شوک شدا ننبحو عید ,يدنلوا لاتا هداهیلغور هقو تردقر ب "وق هدب ر دهسا نعم هبلغ |

 نیکی لوابت درک ناهدر تسدو نام درب تسدرواکهنراانعم هد وچ شق تج صور zee ور فظو چ درو:لوا
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 ١ ردهنسانعم فس ادو ترسو عيده دسرو ناولا ناوردرؤ دتداقنهدسرعرار د جد هکلهتسخ هحوتم هنگ أ

 ۰ باز نوکس رد ردهدنرک د هروسکم لاد فا بابردهنسانعمدول ار هو بوضغوول هکبواو نیغراطهدنزوهزر هزد

 تظالغ ثلاث ردهنسانعم تشلدو تشزونکرس یا ردهنسانعف راصحو هقنالروهغلد یربردراو یسانعمشد

 ۱ هللاددابآزد رد هنس انعمردیو ان آسم اعرد هنسانعمیلیت [ندنرو قمارصص هلبضغ عداررد هنسانعم تنو خور هو
 ارس هحاوخ هدننزو مارالد هلیسراف فاک ماک ارد ردهنسانعمدولآ مشخو اثم مسو خئزوق هدننزو تاراشا

 ردهننانعم ماک زد دماک ارد ردةنسانعم ففعتمو قتمودهارور رولو ار بعت یساغا مرو اعامداخهکردهنسانعم

 رادزدو زولک هشنانعم رک دیو تعط دیو یوخ دیوردهنسانعملانسو لوهمو خقروقهدننزو اک لد هک ازد
 دولآر تو لوهمو نکی ېو خیقروقهدننزودولآل کد وآاردردیففخهاک ازد هک ازد رولک هدهنسانعمهلق داخو
 یحاصءالضفلا دیومو هه سیو غیردوفیح ردتمادن ٤ هلک هدنزون وکالط نولارد زدهتسانغم

 خهازدردهنسانعمهاک اژدهدننزو هاشماظنلسراف فاک هاکشنازد یدل اتي ةدنناونعناولارد هللا هرکصندواو
 ردہقوأ لرانز کرد هنسانعم شقر تورد هنس انعم لانمهسو لو ھمو یوخدولنه ادل وج ونود نوکسواه جم

 رلسراف فاک كنه اردردذ وخ ام ندب اول تل آنانلو ارعت نیغیسالاح رد هنرح كحوکندهزین هکردهنسانعمنیوزو

 زاریژدرددا هراغم يکیدلبا افتخ اورارفكیایسارفا ندو هریک تاسارفاتنهازدردنفدا مو هدننزو جارد

 با عض وز ردىعج زاربزد نازاریزد ردهنسانعهزارب زد نانلوارک ذمد هحوتعم هدنروزاونلد هلح وتم یاب

 هدنن عراق هداضعا هکر دو وب ناشاوارببعتزب لات قفوا نیوکس هبژد ردهنسانعم سبعتمو بیهمو بوضغ
 یاځربکوازنوکس خرد ردتغل د هه ژدردهیانعملوا یخ دو لیسر اف یاب مسکو از نوکس هسزد رون د هغ

 | افسودالجو رده رلانغم تعسطو یوخ مخودیزدارز ردهنسانعم ب رشم دیو تعط دیو یوخد هلا چم
 نکمهسو ضیقنمو اقلدنو رارند هب یق-یعوطو هب یمادنز هلا هڅم یاځرشکوازنوکس کرد زواک هد هنسانعم
 ندکللشا شرا هلاژ ر سک لرد ردهنساتعم ےخزد نانلوارک ذ هدهحوتفم هدنزو ملقا مزد رولک هشمانعم
 | ضراع ةدنرللا تش ون ابو یتفج ار ریک اردهتسانعمهرشب تنوشخو قجر ق نالوا ثداحهدقاناوهدلا ندکموروب لويو

 | جتروقو لوهمو بنهم هدننزومارک | ماکز د رونلواریمعتاهابقآ هکرونم دهنشوق شکرکهدننزوٌلابرت لاک زور رولوا
 تبرع نانلوا حاعزا یملوحر هکر دهتسانعمارسهحاوخ و مداخورولکه نسانعمراکر هرب و قتمودهازو ردهنسانعم
 ۱ ردهنس انعمرطاخ ناشی رپ ومومخمو نوزحهدنزو مس مر درد هنسانعم ماكر دهماک ر درر دیار سعت یساغآ مر دیلوق

 ۱ لظموهایسوردهنسانعم هرکسفتم هو نا درک رسوزخهور رونلواقالطایدهر رو ور واکه د هنسانعملاحتفش او هتسخ و

 هل وفم یا نزدر دهنسانعم خیر دو فیحو س یوسفاردتمادن لکه دننزو نام رک نامزدرواکهد هتسانغمر دکتمو
 عیطلا دید و فونعو توضغو ردهنسانعمندد هنا و ن !وکسواژ خف دنردر و دهن هنسن نالوا یلتدح یمعط

 نیخراطو یلهکیواهلاز قف هزد ردهنسانعم هاولاو فیحرد ر تکو تمادن هه دننزوناورش ناوزد ر ولکه نشانعم
 رر دایلباهدینان رس ردیدآ سدةم تس لا هک اس هم یاتواهمضواژ نوکس تشهژدر ذد هتسانعم لا خف

 تشهز هک ی .وهزدو تخوهزد رار دج ردرد ینددر هناضنو ردنعسا سدتلاتس حرهردو لنک تخهرد

 ددح لدو تعم یاز نرد ردهنسانعملردنانلوارک د هناژ ضر درد هدنرک د هم وضم لاد تلا بآب ردهنسانعم

 لصتم هب هطوةن مربع نسناس یعزوقط ردز ایم هد هبا نوکسور دت رب هد شارا ترار ع لار کرد هنسانعم مطا
 | سر سدردهدنرک دهحوتفم لاد لوا ناب ردلغشم ییاکو تغل ترد یرکیر و هدنا حوا کر دهدنتسر هل مهم لاد

 یسانعم شد نوا هدنزژ تسم تسدرولوا تراشا منا هنس اعم نا ورولوا قح ال وتب رن هب همش مر دشت هادا هد ننزو

 اردص ۶ زدهنسانعم تصرفو ترصنورفظ ۳ ردهنسانعمتعغنموهدناق ؟ رو ددهدس رعردهنسانعملا ۱ راز

 | هنر انعم سنح مساو عو هکر د هنسانعم هم اتلاهدارفا عم ئش رد هنسانعم تردقو توق هردهنس انعم ی اعدنسمو
 | ندرفغم رازبدح اللستس دکیو هضراو ال دنم ندراولش ردسامل قلثوط رب هکراربدهماج تسدک الغم رد رق
 | قالطاهدنرل هنست نالوا عاتجال مزالراسورار دیا دارا هر او هفمشکن درضقر ری دهناخ تسدکبو هر او هزومرس
 نولافوهدعاو ۸ ردن راکدید شمقرح ندلارب هدرجالطصا ردهنسانعم قفاوموع ونمهو سنعمه ۷ روئلوا

 بعلو نولوا ۱ ۰ ردهنسانعم تر وو لولو هر مو هرکس ٩ رواکه د هنسانعم نولساو زرطوردهنسانعمشورو
 تسد هننالواقوح یس هرطاحو رر درطخ تسدهراق نالوا قو ج ییهر اریزردغورعمهدنند رازابر ات هکر د هن انعم

 | ۱ ۽ ردهتسانعم نووا هعفدرب 1 ۳ ردهنسانعم ناقمو هزادنا | چد ەت انغم روتر ززو ۱۱ رار دنوخ
 ەس دری سس تیر
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 کر دغ رکورد )سر اف فاکر ور درر د هنوطوا هجا هدننزولواس ور درد هننانعمناشنو اد هد رعړلفورعم 1

 هدنروهدور هرورد نورد ردهنس نفر قسافو اب الو بهذ مدر هدتتخادنزاودنژه دزو دنفوپ دنورد رو دنا |

 سکانو يرجو لیضوردهنسانعملافسودالجورون دیخ.دهرابح هدراوو یرالنف اه «علقو نا دنر یعد زد ها 8

۳: 
kt ا 

 علل ر سب ترد ردتغ) هد هبا چم نوشوه دزو یسل غ مور دس هجوز مارهپ ک رد ناورشونرتخ دما هدنزو

 رکدورد هدننزو رت دز سراف فاکر کرد ر زدهنسانعم فسو اف نوکسوارمض هشفرد هشفرد ردهباک ندهنسک

 کر ددلغ یسهوقمدو و یادخدهزان هدنزولبلس لمرد لمردرونب دزاخهدسر ء راربد رکود رز نیک هما هکر دف

 ردصوصح عن رلهاشداب ناتسدنههدننرواور "ورد ررن دیندهعواو لر هديك ررر روشی وال بوووا هدشت 1

 ا تیز کرد ةنسانعم داوا درودو زس دورد ردزناح یدیاوردورواک هنسانعم ییقضتو جګو تسردو

 هد هننوک ی نسب لس هقرتسم هس هک هنسوردترابعند هر انا .> ےب ستو ناسنا یاعدو هکنالمرافغتساو

 جاعا هلال ]و محواوو رولکر ذصم مساوهن هل رلانعمیدنو حاعاویدح نیک ار واوا یت ام لعد ند ن دور دو رر د دور د
 قمن وڄ اغاو ك مخ نک اه دننزو ندو ڪڪ ندورد ندورد رد یبمهانعمول :قالطارکدور در اش رد هنسانفم ةو

 واووروس هی و رع رر درتشل هماعردد اصق تا کز دهنسانعم رتشن هدننزوشورس شوردردهس رلانعم

 اعدریو هتسانعمهناس کوا لعهد نرو نورس نورد نورد روس دراو طازخهدمت رع)رب درکلودیو دیآ فرق قلخ

 راز دیا واتر کضذدک دلفوا توتتوآ ادب توض:رزوا یراماعط رددراعتمهدیرا- دن یسهقد :اطسوج هکر دچا

 یموفوا هدننا دزابودنز ی طفل نشد ارز رر د هتشدان هنامشلواتآرقو ةت هماعطنانلوا تا ارقاعد ار . ززواو

 لمطهدزوهزغ هرد هرد روس دیجد هب .احالحو ردهناو هدرباد یرلکدید همناصیکلا هکزدهننانعمحزف سوق

 لجلدو رد هنسانعمجابربقلح هبایا هلی ا تی دا موج اشو كاج هکود هند د لراس اک هداغشلارادو طی هاچ اقنو

 هکر دو اهنادهش لوس لوا ماد من رد ردهنساتعم تر طتلاق هلطم هدر رعهللادرتسکو رولک هد هنسانعمناهربو

 ناملستلا لجاوتاولصلا ERG تاک £ لىلشةدالقلا“ هردو تاس اتوا 1[ وک کلات هدقدض

 هدر فری غب رد ردهنسانعم ام نیک | هکر دیفدا مه ن دیوردهدننزو ندیرب ندیرد ندردر اولواتراشا هّس رلد درشاف رط

 ردلچسم یغلرب نواهدنابحوا کرد هدنههررلمهم لاد لصتم هب همش یاز نا ی دنرد هنسانعم خد رد ناتلوارک د

 هب هرابس هعبنس هدب دزو هم لز مدر درد هنسا نم هفرعو غوقاذراحو شوکه دنزوزر زدهدنرک دهح دهحوتفم لادلواباب

 راضعبو ردهنسانعم راتسدوقیراص هدننزوتلف لرد ردرتزدراطءوهر رهزو سو رمو یرتشدو لد زکر وند
 |فازدرد هتسانعم راصحو هعلق هدننزوزب ردزدهدنرک دهرونکم لاد فا باب رد هنسانعمل اچ سدو لغت هدد دع
 هدشزور ایا لاد رادردر دتغلد و تر دیهدرک ار وباشر دید هعقر یاقننمیانوافنوکبو مه ف

 ردزا نامهو رزکدو اوکو ان امه هدننزو سکنرف سندنرد سندنرد ررب دید لا اونکروُم دهنطفاخ هعاقو یطداض هعل

 ءلیقدکردیعما سدقلات »بل میاروهاهختوازن وکس حرهرد رونلواداربا هدنعف دوم نیمذقو نظ هکر د هن سانعم
 ردهدنرکد دمو وصم لادتلات نا روس دیده هناخوردتغل هد لنوکسو ی < كن اهورا داليا ەد ىنا درسرد هدف

 دزد دو رمشهادردر ولوارببعت اتم ترش رک نالوا یم هنواعمو هل ماعم ندا لا هان راش دا دزد |
 ردراوتدعمدروخال س زحربو" یدعمنوشروقهدن "ارددآ حصو مرا هد روراز نت

 یغل یا یللا هدنانحوا هکردهدنسر هلمهملاد لصتم هب ییافیاز ناس .یعزکس ردفورعم یرامزددروحال
 هدشزو زاغژ E زار رد یدناوایقو ءزغلوا چار هلاربس a SAI بارد ل چشم

 ەدە هنسک ساس یارآ نسهصرشنو و بیع كقلخو عماطو صب رحورد هنسانعم سیعتمو بوضخو جا نمد ت

 ن نزمشم دو حاز مرہ ابا هدح وم یاب یضو ریدر دموق مزاری د عجب نارارپ زدونارارز درد غل ەد لس ر اق یارو دا

 هل داف یابخخ هبزد ردهنسانعم عروبحاصو قتمودهاز هد هدنزو دنلیرس دنسیرد ردهنسانعم الا ضشنمو

 هزع هدر عرار د هب یو نانلواربعتزب هل س راف کابرسکه سر دیدناوا فیقو هەر ودكم ەل غل وارو شم ەلارىس ك
 و دونی غتمو لەر ھخ نیعز اورد هنسانهمناجمو یس موطو ینادنز هما رسکو از نو کس ر درون د ۱

 نابهعلقونام ادنزو ردهنسانعم اقل دیو یوخ دیو برشمدن هدننروع رگ رک محرد رو دهدهبهن تعسطدنژ

 | تحت سس تن

 ت د جده نتارن نو قجر نالوا نالوا ثذاحهدنرل هرشدقاناو لان رلاعا تراک ار زرشک زد رولکه نسانعم

 ا دهنشوقس کرک دننزو لار لاکز لاک ر درر ,دیخد هم وکر د نالوادقمنم ن نكى هتسنوللش هل او ےشیرہاو

 E تدشو تنوسحو تظاع هدننرو خاکر د د خاوژد ناب ۱ قالطا ید هتشرف یروار ابیات او



Ne 
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 ' لع ر ندهبموح لاکشا لا عاهد زو ناقد رح هبا ل وه یا ناکیر درد هنسا نهم قر نو عري هدنزو ن دبر ندیرد 1

 یاب ياوتردردنن رعم نارد رلردنا نیعتهبکوکرب یعسقرهو سفت هچوا يتاجر د ك جرب ره دو یتدقحرد

 | و قورو د ځد هنسهروجو هنفارطارادامارت اد كن هنسنر اسو ك هناخویسهوحنرتپ وضهدننرو سان هبا لو هج
 ین هتسوکروسوبقو روناواربخت یسهکدومتر دقامط نالښوق هن درا نوعا نوساج و مث :دکروش دهدهنغن رضان

 یا ناب نان ردهننانعم نکسورقفهدشزو شوکرخ شوبرد شولرد ردهتسانعم لا اوسو تل خاد .روزدو زو رد راربد

 ردلعاف زیمآ ندندیونسهبنس ردیعما شوق یراک دید ناقة اغا هلندس ےض FR FES هزوسکم ل لاد

 سذحرو یدلوا موسوم هل موسرم م النار اد نچ و فو وا هدنشورویز مرد هتښ انعم ی جا خازوسو كل د نایب

 لوا یراق رپ هسردیا ليم هتم هن سه هکر در حب ع ورب ایادلتحرد راد اتللدكلدیراح اغا هکر ون دهدهبیرآهاس 1

 هبنس هننحرد روتلواناس هدنلحم یلاعت هلبءاشنا رایدّسا رمسفت هلناقاوق راضعب یرثورابا هحولو لسهتنس|آ

 .یسانعم شی هل هچم نشو اف نوکسوار ته شو درد یدنلوارک دکر ردهنسانعمهننستخ رد امه الکهبنسنتخر دو
 .دلکعد فار اکش فرد ردنلعنودیرف شفردهدلصا ردهاعسو اع ؟ردنل جارو یش و ابدکر دزد ۱ ردراو
 ەچ ه هنسانعم ناعلوایضوورپهردردصم مساندندیشفرد ۽ ردم 3 ردهتسانضم لششوقرب ۳ ریذورعمآ ۱

 نابواک ش فردو ناواکش فرد رد هغل ایمندندشفرد هدننزو نا تخ ر د ن ا شفر د رولسکهشابهدرلکنحردهشر ردد ]

 یدنک ی شک هدننزو خرد یتفرد یدنلوا لصفت هدنسهدام نابواکرتخا ردن وذم هر هژاکر دلع نود رذ

 شاعتراو كمرتدو ردهنسانعمناعلوقروقماردلب ندیشفرد ردفتسانعم تالیالعس انلایدو رهتشم سقت
 روید ههماج زسعشواف یسکوکو هصقکیو یون لا ةدابز تیارد هلمال رمدکرا نیک ارد رواکه نسانعم

 نیرکمرد رردجدهناع : ضو رضا از ددکردعضومنالبرزا کس بواسنکهق هقاهلخوتفمنس ارسمرد ارسمرد یکه ن هننهت
 ندنسادضزاسو سوفانولاحیربراویمانعم ش دهد دنر وك رد کیر دزونلوا قالطاهداقتو فا لر اف فاکم

 تزعو دردو تنحو خرفات ردهناکح ندئوصنالوارهاظ هدودلرف رهندو الشم. هشسو هح رصو زوغغفو

 اع سماح رد هنسانعم رخ اتو ارآو تیک او یمروطعبار ندهتمانمم نامرو انس اس تشو تلل ردهنسانعم

 رد ر اشا هغلوا لوصو نامر تاکر دمدنامسب هل ردسهناسقن قیالعو قيا اوعهدن دنع هفوصتمو ردهنسانعم ترآ

 هل اواو شورد ردهنسانعمرادنآ غسل حفوار نوکس هنرد هررد ر دهن ښا ع هرج” اتو فتوو كاكاو قمروط ند کرد ندنکنرد

 زوالوا ربع ی 2 اروا رده ستم ی نیک اهلحوتعغمیار رکورد ؛ یدنلوارک دهکردرفداموهدشززو شفرد

 یمهنالاردب نوسنمهدوب سر فراعتمور روپشمهلکءدلغبلانمارردهقا عولرب یلغدمهرد لغد مهرد روت دداصح هد رع

 نبض له نوک, سک خرد یدباهدنزووص یمن دلوابعوتسم كنس هب الاش "جآییقب یذبهدنزادقم

 هدوحومفم >وتفم ساولردروناوارببعت اب هاولاه دیک ر ترد فدا سه نوسفاو فبحردّما دنو فس ًاتورسعت لك اهم

 د ردحرد رده اک ندو ناهد لس حردردهدنرک دهموعضملادثلات ناب زدهنسانعمساودردنانلوارک ذ

 سد ول هعقوو نادهعدوو خ روم ناشهداریز رونلواقالطا هکر اون بتک ناقه د جرد ردمناهدربلدیشدوب نا لار

 ندونکرهک حرد ن روداو ارا تع مرغ رکن نودلوارنتعهرولکه نسانعم مالک قلطمو ناقه د لودور واکه د هنسانعم
 قرب ۱ راویسانعم شیب هم نیشوءاخ نوکسو ار ےض شخرد رده اک ندکساباتانآ فئاطاتالکر ھا > رشا

 | هدکشت ا وب هدنرهشهمنمرآ ءردردصم مساندندیشخرد مردهنسانعمغورفواضوورب ۲ ردهننانعم لششو

 یس : احد كزاربشو ردوذماک |یلغب عمر دې دیادوهب کب هکر دهنسک یراکدید لغبلا سار یسنن اردیدآ

 رد رد هنسانعم عورفو ور واضالا ار خو رونق و ط م اکو یظیهدن | | ردندآ هب رقرب هدناتسهد ۵ ردوا

 فصو هدرهاوح وددشنوکردهنس انعمیم دیاناعلویجا ااا هز رردهغلا بم ند ند شح ردهدنرونآ دز عم

 هب یر [هامسهلااح مضوار نوکس فرد ر د هنسانعم نی ناعلو قریو قلوا راد اضوقمارداد ند شرد رولوا

 خدندنممزوررب دید هر ةو هب امورفو نودورارب د هر هنسک ناولانوربقف هد زورا درب هلا هلو دعمو اور اوخ در درون د
 هد هدرد زدہ رع هزو نه تغاردهنسانعم لانقوینروجو نادرک نالواهدابرد هدننزوروزرب رودردرولواهاک

 رهاوحویلع E] دیشابزوک نصر رد نو اوا لرل هنسنر اس نوسلوا كار شرد هنسانعم هو لتو و طر و ط هدنزو
 کرد هنسانعمنوترو حکو عاص هبا ة اتم یانو ننس نوکسوارمض تسرد تسرد رولوا هباکی ند ندکدابا a نایخ

 مات روند هج -زاطهدس : رع رار د خده یرولفو 3. فراعتم هلا یفرمشاهدنارنا تک امو رد اباق طلغو هتک

 یفلا 8 راک ااا ا شام صور دجدهشموکو و هوتل لو معمولوکسمرخورذ رک سل وراب اعلا
r rar eren 
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 هدنرو ,
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 ۱ ا 7 رز دورا وردزدر رم ین دهد اب تدالو لیه نتا ظف ندت اقا عج :یندنجنالواهدجر ملت هداغنا هکر کھلا

 | هدسرعر ولکه نسانعم تالقو لکدحو ردحتو رش هلا خورد ەدعض ومر "اسورادوب ردنعماو رادربو ردیدآ زرابمرب

 E TE ١ ولوا قالطاهدب هی یفانموروت و“ دهر هنسک یطع.مو ےل عا هدلتزوراکنت ور 7 ورد ر رود دقالغم

 | كيورد هدرز هروع هل هلا لوهح واو هرورد ورد یدنلواک داف ۱ هکر هسانعم جورذو ردد رخصه نورد هلا رخص)

 مالع هکر دهنسانعم حزة سوقورو لوا قالطا هر احاو هب یمدآ فوجب لس ءاهورد فر تعور ددکردهنسانعم

 یارهزدو ردو هر ورد رواک هنسایعم یا" دنسوق یاجالحوردهن اوههریاد یراکد ید همخاص یکلا فرح وا

 ننوکلادیس بانج لدناطلس شورد ردهسانعملاوتسو تالمخاد هکر دنفدا یعهزودر دهد زو هه غغ هلسر اف
 هدننزوه"رذءرد ردتراشا هن رافرمشل ار ضعنه فر ط یراترمضس تا کلا لک اوتاول هلال ضفا هلع نیل قلا ناطاسو
 ردتغل هد مل هم فصورونن د ځد هر هحرفن الو هدنغلازا غاط یکی او نوساوآ نا ورم اشو كو دق ندیم اتسم مکا
 رانا ر ظن یقهدن او زدروپ شمالا لاجو نشح قلخرددآ تیالورپهدناشخدوروم دمز دز هد وکو

 "از دلپ هدرش دلیطتیم نا نالواناباع هدنلکش لول ها هدکلف کرد ناک کس یم ناچ ةر وا

 هدننزو ماحوف ماهر د رارب د لورا نجا جو یسپ روا نامه دیک وهم تهد رعرون روک هدنروصلواندنعاعحا |
 نامهردنالو جاایلاحزد هبح ی :(قنادر دوینادیآ 1 کر دف ادوهعمنزوورد قاجار کرد مات ونازوزا

 هدهحاسد هدننزویرب یرد زد هنسانعف تخاعواطعودوحهدنزو هتشررمم هتشهرد رد عرش هر دز یدزد

 یرب درو لوق جا +دتبسو قالطاو ردنا تدسنهدلضا ءانر دیجسق رب ا یس ر اق هرزوا ییدنلوا لئصفت |

  سبیکحونشرو وکیوم گاور دیرذهنتغل نالوا صفات ندعضو یعب هن صف راف ناسل ۱

 دلا رونلوا قالطانب رو كنقلخ و هو ناشخ دیوار اهورطب ندمگ تنالوناثرلوایردونشووکواا

 مش ثد دحول هدب وین دکتر دا اکت هلن انسا یر دومشاژ هلس ,عنالواهنسلا صفا هکر دنناسل تنحلها
 ااردرلشلوا بهادیندهنتسع وص WE وو رد شادا تس هززوا ید داور یعدرملا دعس وا هد فاکس دلا واح

 كنسەكتالم هعنارءاعبو ردشلوادراو هب ر دلا ة سر اةلاو ةن رب هلا ةا لهاناسل یدادغبلارد اقا دسع لاواک

 نایناکیطالساریز ردن وسنم درد نالوا هئسانهمویق هکر دیدراضعتو ر دیو عید ید داوا یر د یراق یر: اس
 ۱ ندلاع فارما جارد ن بیر رفد هنشوبق نم ضعبلا دنعو یدیارونلوا راکت هرزوا ناسلوهدنهاکرد

 a ناسارب هک ی دالدا سماهرلد تم شنادو ا۶ نمیب هناك مملی نتا سلكت رب یرب تولک ق واح نیت ره
 هل دس لواهلوانونصم ندا الت اونهو تاودرو ما یشانندهتسلا فالتخا بو دیآ Krai 7 ۱ هدنهاکر دسکره

 لوب ةم ت غلوب هتلخ هوا اکت هاکن دکلام عیجدک یدلیا ےک هرکصراد یا تندن خوی نو قابل

 ماره هد اورزیو یدناو رهن :رمصع دمشج تغلول ه اوترو یدلوا عت نمو هزیک اب هژدادارو رع ںواک عونتطضو

 ماکحاو هوا یرمع ندسرافنابز هدنسومیدنک هکیدلبا هدقدلواهاشداب ردوسنم هه : رددرج درب نا

 یزد | کن هاو ه دو دقح ندنسوش یانوق سم کره هدلوت ریو هلوا یسراف یسلجس کمو نمارفو ۱

 كعاطکاردندلسفو یردك کا اج هاروارد غیا دنعو زدعالمات چوو یدلسد 5

 نابزءلغلوا ناطالا بط مودم كيک لا هیصاضتخا تیسنءاهیدنلزازک ذهن رونی دەرد هدير اف هاا
 تفرلت هلا لج هت رد صم قرط نا قف هناطخ نابحد یسانعمرب طه یردو زاب دلدا تدسناک ایت یمراف

 ارم فوسول بجاو ترضح لا, تاذهدن دنع قیق ل هاوروندرصهدس رعرذ هنسانعمزکد ابرد رده اتعم || ۲

 ۱ مهفو قم هلک "ولو نتفارددنا ردرولک ما لعف ندنتهایو ردهنسانعم نکدوابرد هدنزو باهرغ بآبرد بابرد رولوا/[
 ردندآ | هدلیریو ردنرتکو ته ظعةادازاد ردهنسانعمایردلوس هدښرو رادانه هلا هدحومیاب رابابرد رد هنن زلاتعم

 نالواموس عفادقلطمو ردیع-انویفادکردیفذا نمو هدزوالارت برد لابرد روم .درابابرد خد هرهش عقاودابردراو 9

 2 وا تالطا نر ال صوح نجا نالو ایشو خر چک شک ابرد ر درا رعمندنو قابرتوقابر درو ددده هنس ۲

 یسابردنیح هروک هفنصم ردنعبابردربو ردهناکندنامنآ ریضتآیابرد رد هنسانعمش کارد یدو نشون ابزد شواابرد

 یابرد ذهن اک ندهلاس لوس ولع هاش هرص+یابرد رد هل وش نددنهره در دیس ابردسراف هرزوا لو هدیرخواا 8

 یاردرونلواق والطای ده هادو یکی راک نحر هو ند غراب ندنزد اربروشلوا قالطا هزکدناقیح ۹ : 1

 قانکمو رد هصکو کار قرض یابرد نوساوابوکو یشدوهبطا نوساواهلاس رونلوا ق ةالطا هف طول بارش 1
REو یاکنیمارغو هنلاصتساوذخ او دمت كن هنسکرپ کشو دەز  | 
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 سس

mycin LERنارشراقنحبارم درمظن یی نان دو ودر هدشزو ما  

 هتنلا و دنیا عایتسا ی همغن لواهسلوا  ومعم واکدنر ۵ ۳ کر زسا همعد دربه درس :وموردروپسم ىج

 ندقلوا دلو عیاضو فاتو بول ادامات ندشرب ر ومکروءردٍ# دناز ذ غ دیار ہن ± ردرک اوچ یر طم ہک غ مغرد ھر ختسم

EER,نالذرد نالذرد ردیذآولادرز مسقر ورد هنسانعم ماح دزاو ترثکو هبلغهدزو شدورد  

Eهلو تفم محو نو نوکسوافوارخف كڪفرد زدم اک ندکع اصلا نونغصو یش ود ل تخ دەب هنسکرب  

 رار دیاری بت خرز هقاعدکرد هبنشانعم هرز هدنزوهقرغ هر د روش دسولاکه دہ : رعرولوا ضر عهد وشنوا کلا ضا

 3 هح -راتسدو لاعسدوقلغد هدنزولرذ FS ارد رو دهنح هدس رعر وولکههنسانعمناقلقورپسو ر دوم د عردهدمن
 دمخ ةت | قولوا هدلوقربوردهنسانعمخ ورول» دننزو لاک س لاکر دردهتساذعمل امهدس رع اا

 بر هدر كح هر درو شق اه درنو روشارب هري زق زا اماهفتسا درونحهاکرد رر: دهزو یطورخحنالوا |
n N5 یدزاف قاک 3اک ر دزد اک ندکمروتسوک تدهن هساکو كمر وتو كما ندیشکرد  

 ضع هننح اروا ةصو شدع كتهنسکریو قاوانوسغمو یمن ادلا ندروخرس هس زولرد قدناوارک ذ هکر ردهنسانعماا

 ندادربس هن زوآرد روشلوا هان دلا ضر انا انردکو غهدنفلرافصو ترس مو كلاش سدارب رو لاو

 نامرفنامردرون دتنراهدس رعردهتسانعمشوکرخو ناشوطهدننزوامرم - امرد رونلوادارتا هدعفوملوایدوب

 رولک نما لعق هدانعموو هنساثعم هدن امورفو اع رولوا غش هع هدنامردو ردهنسانعمهراحو رددت هو حالع هدننزو

 تم ار دزفعقروقنانلواریبعتلواس هد هشسانعهولز اوت نرد ردهاکندقلوا نهرندونایمرد

 هباک یخدندکع 1 عضو هخازوسر بی هنسنرو یل ناش و ماف و كايا نان و كازو قمال اوطوقمراص ندا ندای

 ردهنس انعم ەت وا نوکسنرمم عردهسانعم تومور چھو ەچ ۱ ردراو یمانعم شدهدنزواولح اورد رونلوا

 هتسرفرب هردهثسانعم حاتح مو هم هموولکرک ء ردهنسانعمهنوکز اب اد سوک ع ہو سرب ۳ شاصا یناشاشابیعب

 هد ددم ار قیر هصق هل تخم یراةدلوا نولصمنوکن درس هدانا هاج رولواهباک ی خد ندتوراموتوراهو ردرعما

 هلو اهدایز یهحو ہیک نوکرف کرزوتن دهه لوا ۱ ردراو یساذعم ىلا هدنزو جاشرس "خاورد ردروطسم

 طوضم ۳رواکه نسانعم تدالحوتعاح بوم GA ۲ ناهرو مظو فر سکر ارپ دهتأنهد رع

 راعژ بیع ٩ ردهنسانعم ج ر قدصو قق ونقد ه زدهنسادعم تظاعو تنوشخ ۽ ردهنسانعم و

 توهمو لدو كندو هتشکرسو رد هنس انخم چا دو زو شو راک رم دننزوراورُ راورد ردهتسانعم هصدشنو
 هزاورد رج یزاو اگه ذکر د ةتسانعم راورذ هلسراف قاز و زوده تک زکات یز هست

 نوحا قلوا هفاسم تهالع هک یرللسناشن ماکر از هةراورد رده اک ندزغآ نگر آر اور مک زاد یار ق نوک
 دو ها وور دم هتک زح هقرس هماطه دو هو هناورد اورد رونلوا یضناصاح ها رلفرط یکم اكرللوا

 رولک هدهنسانعم واکرکو هملاحاتحو یرورضو رولک هتماتعم تورتورمو راپ هوم رکی یک اسا یاب

 سراغزوحاانهدح وم یاب سرا طدورد رد هنسادعمیرو رتو مهم و مزالهکر دیفذا حو دن زو تسداب رد تساورد

 رودمرأص هنن راجاغا طول دقارتک او همش یلر ار دعما تان یرلکدندیستلریا طولتهدشناسلقانوب هدننزو

 ردهنسانعم عضیسورتشد درو شوم ورق رددفم هت رلتملع ۵ او خافو ردرنالا تر هدرع س هلازاالطو

 هو رەد رعرد اول هد اورربردتغلیور هد رونو ڪو کم هلن و فاق نوسهورد ردیزاتلآدصفٌلرلح ار

 نوردردکزهم وات هد یوم ی AD دتسم یم تو ضا .کحولوطاندنآ او

 زاونلدو ی ابلکوکرورب ,نوردردهدنسهرآ اسنهلاورمردندآر مشر هدد :اسارحور دهنسانعم لح ادو یرحاهدنرو ن وبر

 كورد 2 خورد “وزد رونلوا قالرطاهده هنسک ل دلها ح اض هدبج قال او ردهنسانعمرطاح یا ھو

 | کشلا رقع رار دخ د نوا یر هرقعو قوا نارح هد یک تر دکوکی اود رب فور عف هلکع د < دی رقع خورد هکر هکردس رعما

 رولوا قرو لد وولژامهترفصو هیبشهنقرو فولو قصالم هضرا تاتو یل هار شو خنو یلهدتعو هدنکترلو
REلن از بوادو عفار قوعاط هصادتاب قلعت ەي هناخنوردو عفان هنسغوص تار  

1 

ESنانحیعردشءد هد پی راد ےراوخ هطوغ ییکراکنفاد  

 | درورد رواک هنشاذعم دننامولثمو ردهنس انعم تروصو لث مشو لکشهدننزو زعم دنرد دنرد ررر د ثا هباضعا لب

 (ےےسا ہتھ

E 

 یھ لکوکو یارو فو جرد س داور اح هد هار واوا لتصوفع کو کور دهرزؤا ترا رهو ت ڌحو توالح یمعط

 رووا یجد قروورولوا رصقاندن 1 وسشهنحاعانوس ز رردد تان یرلکدیدین درز غاطهدیکرو

ons 
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 هدنزو حاوک ک با ل ەمى ا حاترد زد هنسانعم هعجرو هداه دزو نب ورلد راق یا نیس ر نم رد ردتغل هدر راق ۱

 رس جرد دادید هاد فرح هیکوام لس کر دنع ون انب كانك يارار دو هدر ءردت اد رب ناتق یش

 لوا شارا رارش ضعرم دن 7 کروند هراموطلوا هدس رع وررندهب وزا نانلوارب رک هززوآ دغاکش هنس هڈ دزو

 ارت راه زدن ام ندبه رع هن اليخت لورم نام دمو یاد مارا

 ن دک اا نفد هعارمط "نیفرکل کر کحرد رار دیار یو طوق قلتاداوآ هدنراتسردفرظ یرلک دابا عضو تال

 تیاغب یبلوروق نری ناکرترد ر ذهبان دک انولواوكاب ااعدو كب روال ندرکلاوجردروئلاهیاک

 تساتمو قنشازوووشرزاو یدال ەللااخ میضوا زن وکی زد زد ناک نافارا که هادو نحنالواراوشد

 ل

 ردهنیتانفم قوشو وز راۋ ر واک هدهنسانعم قربو نی دیش لک هامش زرو شاو نیدنآو زدهنسانغم 1

 هاوخرد زوناوا هب اک سد ند ءار راز ةنو شرهدمو تپ مورد هن اک ندقآواهدرز ور طضمورغتم ن دش خوک
 رو دود فر , لدا د ڪو رواک نها لعفهدانعموو ردهنشانعمساعلاو تلطو كد دو لتنناهدنزوهاکره

 سانموقف اومو قدالهدشزورمنع هل هلودعمواور رو رد زدر کن دقآوهدندیق ی هفت هووبیدنک نا رکدوحرد

 كلعدهدنلوات ماعطوهدشن وکلا لج هنس اتع ماعطو هنس اتم شنا دوک ییظهاروشوهتف ارظ یار اردو ردهتسانعم

 نک شال هاود هاو نرخ ر دىت غلو ي اکر ەى اتفسرو خرد هدشنزوفر کیش هما لود عمواودروخرد رؤلوا سد

o gE preهب وینتسدهدنزو بادزز  

 ويش وخ ه دن اعو نب نمو ن ولاد هلطو طخ و شوقن نوک انوکو دما کش نوا كو کرد راک د ید همامش کر دهتساتعم ||
 یراک دید هایت هد دزو رادمن د رادر د لری دميخليب د هەو سوله دارت زور بولوطهدلااعادردهونشرب

 م ءارادردهداورربونوحا ییددلوانوکتمكشس یروسهدنفوحلت رگ دون دقنلاةرعُ هد رغ ردرخش

 نکشفک نمدرد ردا هل ګرب هدناهفصا هلا رو کمی از تشدرد ردرصش نانلوارمنعآقاوتقآ کر اخرا دد
 را و دم راتستک ۱ اوکهدننز زودسدرس ةر نوختا ا درو راهو ننکشوذ هکرد نفح دنمدرد هدرو

 اک :ارکو هذاا | کو اف دزب لوک د هتسانعم وب هدنزوزرل زرد ردرمودراطعوهر هزو نات اوره رعو یرتشمو

 زی هدادرمس هد هدازرد لرد ار دزز دا دهم خو کشوری ونک ردطاشک ی زرد نوسلوا هد رش أ

RA faرال | یی هنسکرب نن شاد ناد رر دروس یوم ور 2  

 شو ون لخروک هب کیا هدنزو نادک تن امزرد رد نکن دفلوعیاشو شافندرکز ردردتاک ن دکل وسار

Eنوبات رر درزا دیجلاخو و هد اال لورد ەتى اتعم ن زۆ و هنکىا ةد نرو ن زرا نر نزردزؤس  

 هززه هزر د یکه زانو سو ءان روش د هعضوط نایکود نام هدنزوذنزر:دنرردردلعاف سر > سه ندهدننز

 زاسر دردتخلهد هل دسر اد قاز ەد انعم ی واو ىد نازك دکز دهسا زر دو زو 3اه 2 ا

 رولوا لتاحورحاح کوک ید رح اکر وس دهزاوټ د نالدکح هنکوا هنانویارسو هملقددتزور ابا هام هش نیش

 ردکعد یسهدر و مت ینکرت یانعملصا ارد هنس ھر E AEN دورون د قید هشم زرا ون و

 كلَعرودو قمحاس ناخ وس ر کما لغفند ناخ ونس هدر وزور درب رب هلتسر اف یا راو سرد ردهنسانعمهدرن هراس

 رک اسەر کک رر داعش هکر داد شات هد رک از مزار یار ناتسرد رد هنسانعدقمروااو قامقطو ّ

 هتسسش تردد را دوو ارت اوج واتر

 سرد ی یه RN هتسرد هدنزوهصرع TT وقوا |

 ےک ؟یتالبو جی قمی ردهنسانعم نابسا لب وط بار 7-۳ رولوا "نو وز واو هما هکر دو نیش عن وزب دارو شد
 سرد هدشرو یش یشرد AES اهن ۲ ۲ رگردفدا مو هدننزوهتسرد هتفزد CTI رردنآریعت هاو اط لترك

 ید و صهدنززقرب ها جک منبع ع عرد . غرد رده اكن دتا زازا مرش ل خب ندشقرعرد یدنلوآنامب کرد هسا نعم

 لوب قالوا هدنغلا راخاط هدتزو اکر هلاغرد ردهنساتعم تحارو نما هدشنزو لاکرب لاعرد ردەنسانعم |

 ا ام قلقخاوهجنرف و نالّاهفنساراغاط کاو رار دیددنوردق ورد ردقلخرار د نعش هدب رعدکروتسد|

 ل وقع انو نادذهوهز ژرههدنرو بم تشسغرد ر دعا شز هدنسلاوخ دنور هد زو ناس ن نازو واک
 کروبق یارمشنادراک ابر 9 لر دن و ده وز دننزو ot r ERE نک لغز د دهتسانعم | ۱ ۱: ّ

 رحم ؛ نکیلغ ریز رده ار انعم یا نکس هلوا اشم ولتهرب هکر روده و لوازم عمو زار ١
REE. 

( 
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 یهوکرد دود ول ) اوراردنارمسعت قروب تدا هکر دراو جد ی وبر بك وبر ارب د یہا علا ةر هد عروس, دید لک 4س تۆل

 بارد تنارد ردح هنلوا زکد هکردهنسانعم یارد هدشزوارمس ارد ردهنسانعم وجاهد رع یطهلردیل يعد كلادورار د
 هم اهغلابم فلاو ار دید ختا درد یک م ندازو د هلا !ردارودا ر در دقوا د وانو زس رول: دا هک ق !اطهیوص ندشورف ندشورف

 یانعمس ر هنسانعم ج کد دردلعاف هغلاسندنخو دازودو هنس انعم ییکو و یت ریرداعاف هغلاصندندرد

 ربیدت تینا ربانامح او یحاص قتفو یترودقعو لحر ولذا لمدیکیدب رب یییکر ب

 کین وند دهب هنسک لواورونلوادارپ | هدنقحرا هنسک هد ومزآر اکو هدي در و ماۋ فراعو لقاعوردتةمهنحالصارلتک رنو
 ثودهدننزوهرازه مرارد هرارد رو دلی نمهب هنسک هلوقموب هد رع هملیا تأسامهو ناسحا مهو لص مهو كنج مه

 دارک | زدیعو ریاتكنکروا هک لا لح هریک ولور ون د کیا كچ هرک الو ەراردەد رع BAB رقو
 یزیکشهمآ :هرفسم دننزوناخ دا تراک نالا وطونوز وا هر ارد راردرار دنار چت نام ۳8 ی هفئاط

 لاد مدرردرونو ی اکیدک ی یتمتو لظ تسدشاطار تخ اامغوتراع ندرک یسدرارد هنبسانعمناوحراتسد

 هنساح رخص :لاسدرارد یدنلوا قالطا هبرقعو هزوجهو وهکیوکهلتیسانموب زدهنسانعم یر ود نوزوا هل اهموعم

 هغ رظو کرد هنسکلوارآکزاردردهب کد هن کد لالاو تنخب رهام دنیا در ترار درد عا ند شیمواکه واکر ون اوبد
 ابرآرد رونلواقالطا هنهنسکن نفالول وضفوهبلیا باک رايهانورسندن دادعتساژ تقاوم دوعو جراحندنس
 هکر دهنسکل وقلا ساسو یوکر رب دایمدک یلهلوص نوزوا [سشارآرد ردکعدیلنزواهکیزاردلحهدتزونرازه هو

 جماردرونلوا هباک ندک ی یلامیدنکولآ هب هضبقژ قاوا فرصتمندرک نتنمآرد ر وناوار عتق ا شکیب ونار روا

 e هعرانمو نلوسود هس ییا کز ' نداتفارد زدن استر ندنعو یسصر ص هدسزو و جراب ا هجو تقم ن ییس

 قفارد راربدخوخ هدمس غرو دهب , ولاتغش هدنتغل ماشلهاهدنزو ثداوم زو ثداوح هبا هلم هم نس نذار نفارد ردهباکندکیلیا
 جداول هبال مھم اط عضو نا تحت یابن a کز خا سطمارد ردهتسانعم ںیفا دیحدوب هد رو یدالخح
 | سطیقا ر ذل غلوا تامنیرلکدند ید دص نال هکرتشوکلمفو روس ذفولل لصا ەد ۳ رد عاش هوکلیف
 ناک تسرد ماقمرلرب دنوتیطاالاغهدن نوت هر دیعم اب ردربهدننزولرابت هلن وب تنارد روس, دهنکوک رود نم تاب

 هلمرب یراکدددوقعرولوا هد هل ارل تمر باشح ار زرده اکن دک, !باسح ندرو الن ارج ر د ییددلوا

 مالک هلق لاعو لمقو روس دیند هتنوقانورذ هنننانعمسزحو لاج هد زو یاس یارد ر دتر ایع ن دی امسح نالوا
 صا لعق ید ندندمآر دورو لکا لعفهدانعموو هنسانعم یذلد د وسرولوا یضاملعف ندس .اردور ولکه نسانعم

 ۱ مالک هدیصنو نس هزرهو ی اب وس رار کرا کت یزوسو نی دهي تا تم قلا لخ ادو مک ی را نی آر درو لک

 هعللو راب وس روس هدننرو دنا اس دارد ونیز دیدرطم هدر .رعراریدیند هنیکچیروهدورونر دیدن هک

 | ندتدس اردد مد اردردةنشااتمم لب ارش ًاتهدننزو شامت ئارد نارد ودلیقتسندندسب ووا

 ديبا كابا هةلقلوقمالرم دو قمروط ب ولوایک + ل و لع ایدرقالهدزو ند. ارس ندس ارد ناد ارد رداعاف مسا

 تسداب ارد وی اب ردابردر ونلواهاکن دک, اهده اشمقاس لاحو كمر وکه داد دةر رو الب ندید یر شقته ارد

einsدمناک ندقلوب تد اہنو ت ان یو یوا ماع ندنت قابردر ونلواهناکندکم < - یاب نفرناچرابرد  

 تعارعو لرتویمالس ولو قو فوقومو كابا فبقوورخ ًوتمروتو تکو و الاک اوماعا ند تدرکقابرد یابرد ۱

 علما یرورضو واکر ک یانرد, یانرد روناوا هک ید ندیاةهامو ندن ات كلف نارد روتلواهب نیو ۱

 تنحو خر نتشادنا لس یابرد رب ولو هک دندکلیا لیطعتو لات قلا هغانآندنکیفایایردردهتس انعچ

 برص هکردهتسانعم عونوردذنس اتم :اتع انتم الر هه موواکز کهلیک تسابردزدنباک ندکمکع

 یند هب هت تشخو هساکو هز کوروش, ده خلد ن دیا اولارودهدننزو شیردنخ هژسراف OFF و

 كغرواوقمادقو كل زك ندمشک ( متیردرد هک ن دکل ما هبقارهو رکعت نتسشدولاز سدردزلرب ده رک تشخرون د
 هدد الو ناتسسهعلخوبر دیدآ هعاقرن ا ردزاو یسانعم شدهدنزودنزرف درد رونلوا بکن دک بانان هزتسو

 ردو ارد دکر نک ۳ رد رند یی واهدناحن ارز خر ع عهدناربا ی درهشوورد عار هشرب ۽ ردر بشر یدیلزا

 یسهدانظت ینکر دما عضومرب ء رار ددنرود هشام نو سلوا هد ەز ةر کن توسلواهدزکدیند هزار اطوردهنسانعم

 ندکطا تمذمو لصف ید ایم ورد ردهنسانعم لص اف دحورونسعقاوهدنسهنایم ی یتاحتسو هک و وا یکی |هرولوا ۱

 تقفسو ومعو محدو کر سا هبااھر و هظواب ریسکو رد هنسانعم هعقرو همان لو تةمیمر ات یاب هب :هب ںدر در اک

 E یاب ردهتسانعم هرد هدنزو یر -.یرد ردتغل هدا هدخیو میاد رولت ةا ادب او موذعمو رد هن سان 1

 س
۳ DERSE 

 سر و ۱



۲9 

rیشمولهدن "رو سبط سد بد رو واه اک یسدندک- ای ار اع وعو هنفوردهماک ن دقلوا  

 إد Oe HEARD ناقش: ردهنسانعم لغو نت که دنزوریز رو راد رند رد هتسانعمه سن شع وا
 اردشاق سن هدننزو ید یب دردیز دلی دزاطع تب ردنامک عجز کی دلار مو هناخرتفد هدندنعراضع ||

 روده . مکن امرخ كل دمروکش 7 ؟هبااتنوکس سد ردهدنرک د هروسکم لادیاتب تاب رولوا درانو سدقنهدٌاع

 اردهنادیر دیدخاویو یزواراج مو ی رب هکو کد .Saz شکر دی یا یوم هراس نوک قب قدد ردسرفمك رعد

 زرد خد هرقل بو هسکوارلرذیا راکششوف هلکتا اشا -وح زدیارومظ باهلناقشدابیک لسعهدنجا هدقدلربف |
 | هلن اب دیدشت اید ردهدنزک د هدوم لاد ثلا تاب ردس رعهروب م تغاور دعفانهماروا عیجو سد یوراس هد ین |

 م ءاهدنزورادوفر رادود رددنسانعم باد ناما یخی دو تابجب تا باند ردهنسانعمو دکو قبق ۱

 ردتغل هدر اتش یاب یل دارد رش یر دندی هدرالاجو یساعاع نج ەك رترذندنعون می درآ کرد یدنهر ونص |

 ر د هدنرکذ هح وتم م لاد لوا بابر دلع شه غل یک اهدنا یکم | هکر دهدنعهر هلم هس لاد لص تم هب ف رع ےج ناس یخ |

 هدو لادا با ردرتوم هدرارذا یت مد جو بطمرلرب دیداس ولر د هلغ یراکدیدهلبرکو دل یجر سک رد

 رکساو لا هدنق ر شن ابل غلو خاتم ماراش ك شاي وناقشلس یکز مکیولابهکرونید هر هنس لوا جد ردهدنک د ۱

 هکر دورنمم رال6 لاد لصتمهب هج+یاخناس ییدردردهنسانعمفارب مص غ مه درس .رع لا لادرتفو مشی: بوشالس ۱

 یسنرب وکو بوش یربراویسانعم جوا ځدر د هدنرک دهحوتغم لاد لوا بار دلش م د اکو تغلیدینواهدن اب یکیآ

 ۳۳۷ 4 a را ی ۹ II ی

E 

 ردهنسانعمیسو# هن اخروک اصوصخو قوم تو دنصاموعور ولو قالطا یتدهدطوردب رعد رود ندر
| 

 | یریوردنانلوارکذ یرب ردهرزوا مانخیا سید طاوهدر یطصاهوکه کی رابرت تدلهاح سرفرباک اونیطالس
 هودواکدیالر آن هدهدننل [ یو ۵ پوکی داره

REE دزدی هک غطا / 

 و بان و Oe و نادر ۱ ٠

 ر د ځد هنش مار ىص حو رار دخ ولهدن اسار ردمواریصح و د : ید ههاک یراکدبد قەغ رده ۱

 و که دوس انس نا شف ی اوهو روئلوا مسن لقا دیو رار بصح نالکند رم الاحر دةلزاسن نوا جرج یا ۱

 راک ر وزرتخد ردهباکندنان بارش زررتخ دو ناف ارد رد هنس انعم تن و زف کر دهقرتخ دهدننزو تب تخم |

 مخو رپم نالیصات هرزوا دو توکم ورد هنسانعم تراکبو قلزمتهدنزوهدکس هرتخد هرتخد ردراهتولیل ثداوح ۱
 زکات ناك درا واک رد ب نشود دزو ناب نخ ند ردهنسانعمهرتخدیدوب یرحد رولکهنسانعم ۱

 رو ده زد کو | هدنرو زکتزوس ودنند راک هثسانسعف یھ اصدوسو ردهنسانعم كلی عجو بسکو قمنازقو 8

 لصتمه هطوقتمرعلادناس سب ردلوعفم مسا ندنتشود هکر دیففح هتخود هتخ هتخدنوسلوا هسرولوا ن دف رط هن |

 و هدسر عروس د هرولاح ترب هدشزودن دد ردلعشمیغل یکی هد هح و تف نابرپ هکردهدنعهر مهم لاد

 رک د کرد هنساتعمدد هدنشزوهدب ردوا نارصص نالوا توج ۍراک شو یکد رو قو سرابو نال بةو ن الرا |

 هدنعقوم هراطه دناتسک تور دن دنرل ص وص حالطصارار دیاقالطا هد دهرا دد وراد هد نقد رط یشاکیو ردنلدویدنلوا |

 ردا چ سم 7 ی اوتل: ازکسزو کی اهدنا جرا هکر دهدنعهر هلمهم لاد لصتمه هلمهمیارناس 1 | رار دیا لامع تسا

 ررب دەنسەراغمغاط ؟روس دپاره رعکر دهنسانعموسش راو یناتعم نوا رد ردهدنرک دهحوتهملادلوابان ۱

 ز رواکر دص م مسا ندندىردە ر روداو لامعتساهدنراهه وم سدحو عولو بان هردهنسانعمل وو تب ولو هز مود کا

 هکر درورصم مسا ۷و واکلعا اق مساهل دد ر ط یبنکرت فصوو ما لعف ندندنرد یا قرحو قکرندنرد|

 مسرد اږ ل مهم نیس ه دنس ٥ د اماحو نسو هدمماقمول یظفارور صو شا موح مع لصا بح اصر دش ودرب ن دنر اش ود نام |
 زوبهدنبیضعدرد د رسم هللا شوق ناناوارمبعت قواطهرق ةو طوضمالبا هه نیش هد هرناستادرفمن i> شلبا طیضو ۱

 رذهسانعم نوردو لخادو ی ر شا ٩روند قد هدم رعراربد س ۸ ردحو رشم هلا سودی راک دیدلاقب :

 ra .راترکوا ۱ . ردکعد یدتک هنسورصا كن هان هک هدنعق ودم تفر هناخ نژردب درب دتفرهاخردالثم

 ست ج۳ ۱



۳۹۶ 

هرارب دوکناد یندءتشااروشاعو رلنشع ۱ ناس ید رردبا لوام بول كتا بولا ۶ عاب
 EF ماد وند د یدهنادتف

 شوغعا شواد هنشافم مرولوارداعژ زواک ن دم اورتد ميو ڪڪ رد ماکت لةم تاد نتنننآو کرد هی اتم

 نئاواردتغل یخدشاودو هدننزو شو ابق رار دید شونارداک اوردقماو هقوسعماردعوردارذع عیبمانهدنزو

 لا اوسو سو كخلب دو نايا هد هس ورد هنس انعم كمروشود هناد ندنحهباد هلن ات یا راربد یخ د شونابد هدننزو

 عضو لالع هکز ون, دهراسنا و راویسانعم تردهدشزو نادناخ نآدهناد زوناوا لامعتسا یخددنم رانعملع |
 | دنا هکر دهشسانعم نادمخت ٤ روم .دهیالرت شاک | نت ۳ ردذنسانعم هرادهنادو ناسریوقنعاط ؟ زونلوا

 رم هب مع یاز نزهاد رونلوا ریبعت شو دهدزجالطصارلردیا لقن هعض ومره دعد نوکر ده دن آف رکشجاغا

 یرضهاوذنب م هرکصذدکد صندکدلیانونفاورصم هس ررزواو وابو هلن رفعز نيرا هنادیراطو هبرا رد هغد اطربنددننه
 قجاصو نعغاط : ندرک زاد ردهنشانخم هعتماو باما :لستراف فاک هی اد راز روافی هک یرلکدانابضق

 تو ندنالادت هدرامع) ولم هل وطو څر طس ۱ راوی انعقد هد زۆو واد ردهشنانعم كلبا یاش ریو

 یتارم ناص خر دیسقربندنا یراکد ید هلو اطالاح هکه دنتونوادرنرد هن سا نعمك اهدایز یراو لصخ ؟ eT اتم

 هس فاو اد كى لۆاواد غلو ارص خم هزوقطد ادعا تا نمو رولو | قر هلواد رد یغایدادزاار رزم و ا هدابز هرزوا هده

 ۳ رولوا ما هدنوبهدادعاٌهس نهر دهدقه عسان هدراشنمات هدزبس حیاسهدزاب غ داس هن سماح بم عیار خب ثلا

 ردتغل یخ دیادرونلوارتعتروق هکر وس دهنشهصراولد ه ردهنسانعممانشدو شقوبس ± ردهنسانعمیوعد

 هاشدانازاح یددلوا ط اس ازاد افکت هنسانعم لدع ىح اص هردرو دادهدلصاردند هم افصءاعهاهدزورواحر رواد

 كس رهش طساو هد زو نام زفات ااو راک هاشم ردواودوت :ونلوالامعتسا هن . رلانعم لصاف کاحو لداع

 كنج هدسنز و یرواخ یرواد رولوا كع دصانشک اجو ن ادادخ هلا لدلحتوردمع-ا هب قرب عقاوهدنس رغ بناج
 هدا د نیصاضتموک احکرد هم انعمهیضقو اور ولکه نسانعم لاح ضرعواو کشو لظتوزد هنساتعم تموصخو

 : قالطا هد هعزانم ندنلسقبنسلا لع بسم اقالطاهلغاوا تموصخو ٌكنح ًاشنمهیضق لواردبالصفو رک

 1 هدرا هدننزوها ادر دنر اک ندنلوصح مدعكولطمقفاوم ههاولتد هک یت ہروواهرزوادا ره شةن نفاسواد یدنلوا

 یندرسکلاو روم د هرسعهدس رعر داد دع نوا نددادءاورولک هنسانعم اک ادور نکو

 در بغار خابر رت الع یراک دید ووا دزو لکاک له دا دهوکن ایم کردرانوهردهدشزواهاباهآد ردتغ

 ۴ د ەتمالغی راکد لیا صن هد راکم ادلراد اصور ردتخل هد هل ااه رکو رو نلوا بصن نوعا كع رک روکرواراروتاح

 ی دمهیدر و در یهاشدابجیات هدننزو ,ظاک مهاد رر ر غوا هرزوا ماد بوکرواندن 7 رواج قح هنلوادیصر وب د

 عصر جیا یرنآواکر کرده ماتم لھاد هدننزولوغاش لوهاد رولکه نس رلانعمنامن اسورت رتحو تو رزدا

are TEروق کرو دهنسارصراوادهدننزو یال یاد یاد یدنلوارک ذاقنآ کر دهنسانعممهادهدننزومیماحم  

 کرده دنعسر هلم ېم لاد لصتم هر هذ وم یاب نام ینکیارون ام هو جا یو

 ردهنسانعمهطفاحو لعر روکوققصیدردهدنرک ذ دهح .وتعمل اد لوا نابر دلجسمی ےد اکو تعا تردی رک ا

 مضوردج ر ءم ند فدرد هنسانعم هرتادوقد هس راف یابو ردهنسانعمكلیا نیک ریدوقمرب وة نآهدیدنهنابزوا

 ردعفات هدهناعبارم 2ان دنا هب هننسک شحرولد یدزدرولاح نانلوارمعتونآ + EAN هاب الاد

 یراکّد هجضرم کر دربنسیس مسا هدننزوبایش باید باد روس جردن رع ردهنسانعمودکو قیق هل ابدیدشت اد اد

 تادیدردهنانعم لوا جدو هلا درو دهشواع حاغنهدتزو لابولامدر دعفات هنتلعقاوفو سی اوراح هد هشلاردن اصر

 نیشحو هاو ته او تأالح هدننزو هنکوکم دید رد هنس انعم تمظعو هوکش وه دندو ترهشوهزاوآ هدشنزو نام

 ر دل افطاهاکعلعت هکر د هنس انعمبتکمه دشنزو ناتسشناتسرد روم دهن ساد ص هن اجرت مو هراقزو لمطورد هن ساتم

 هداوخزیز دعق او هدنسهر ا اراع هلادنف رک“ ردوا عارب هد ززو سوغ سود ودهنسانعم بتکسلفط قاتسد یاتسد

 ٠ یخ دهدس رعوروناوا قالط اهدهنس هلو ةم نا غطزو بوزو طر واکه نسانعم ننه آزرکو ردیدآییسناب لنهروبنمهعلق

 ردیدا نمود نالوا هدنف یکی عی رولک هنس انعم یشک ٌهسو دورد اغ قلوا فرع سو ډزو طو ردهنانعموب
 هد رعروہ د فد غالکناندکردیح و کمباهدنزو كسور ع لسود تسود روس دههرصق نالو هدف اب کیو هر او

 رد وح مم نکل یداب اناس هلا نمود ف ول راضعد ردفدا یم هدرخایانعم هلا س ولد موټر هسودد و

 ردیعوف فات كح وک هبا کر ديما كرش ضءیلادنعو ردفورعم تامنکرو د هنحشوک مراهدننزوکوب کو و

OT STEN EF tera KEPرطخ تطحو مظع سصارپ  

 ۳ ۳ 0 ۰ ب هیچ"
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 ردهدنهلرئم هروس هدم ودعنا هکر د هت سانعم مس كس رد ساکن نرب ندک ذرب ی رک یتددلو ا لمت
 كنکو نارمج ةصاخو یک لاقحو یکلت رود دن رولاح غاطیشحو نایلوا خب هکر دیلناقمددهدننزو مار ماد ۳۹ ۱

 هر اک ید ندقجناوو كمروتنوکز و نلیا للذن و عضاو ندرگنادندنماد رد هاك ندقنوااوز ناو تازع یشن
 ندکلاناطار ءاو لرتو | ارفسو لهن ندناشفارب نما درونلوا دارا هدعقوم لو | ید ون نتفرکن ادن دنن مآدزوناوا ۱

 |دیسروخن داد رونلوا ترضهدرب كح هدهرهب ی نداوةنو حالصو لاح ن ماد نعد تش نماد روناوا اک ید 1

 تعرسو ندکعشود هیارطضاو شالا ندامفا یابردن داد رولواهاک ید ندد شروح ءاضو ردکلف یدرد

 ربا خج یاسر ناو ات یون روس اوا ا |ضارعا ندتفلاو ۱

 ردل هه مجد .اندندبماد هدساد ردهنساتعم ی همرواص ںوسا لد 0 یعیاص رخت 3 قمر وق ن دندو ندنکوک | 0

 ها

 ۱ قلاب رک ر اک دست قازودو غاورونلوا قالطا ید هنسذح روطو ضرالاتارمشح قلط مورو دهه
 هنس قناوعو یدالعوهب وندفراحز هدن دنع قم لداو نوسناوا دصرولاجرت ااو و نوسنلوادیصشوتو

 ۱ هکر درو نانلوآرمسعت رواهدنزو لوئعاز هاهو هګوازو نو لود لوغماد هلوا عنامهلوصو فرش کردار

 تم لکشت ونک اب وکر دندنع وز نح اکر ون د دەبات لوغورلرب دعاس ەت رج راقسهد راع ولو دیو
 هکردهنسانعم هعنقدو ردن وحا ربغصت فاكر وس .دمنکع کربن وشن ایلوا یر درر نا اا5 روا

 یخ دور رک ایمادر ده اشعم لوا ج دور وتس هاکسا درد باک نداد ود هاکما درر دیار بغتراجو دس وتروا شاب رور اک
 هشوک نفرک یا نداد روشوا ها ندقل و روقندقازودو یهروتقازودو كع (نونوا تشک ماد ردهباتعم لوا

 تو كانا تغار نو لمصکزاو ندشسححردن اد رتلا اک وندن ددا ار هشود هر دكا انا رطضاو

 ءاطخواوپسندهنسکربهدنزودولان دوماد دوما د راردیارښعت كتر وور هک ی هرولوا شا لرادراف هدننزودادیناد
 |قح کس اط يفر هریک ها بشی ازنوکسوواو م خفزو ماد رد هتسانعمضامتاروفع یی هو فهو هب هخخ نالوا رداص

 هدانرو ETE هدسزو ییاحیآدردهنسانعم یرازو ناغفودا رقهدنزر عزرآ عوماد غوماد رار دهد س لوس

 یشرپ۳ قلواربارب با هنسرت ۲ قمت ایرو | راو یساتعم شهدننزو ندملاد ند مادرد هنسانعمداصو یک 3 ازود

 زولوا نصو صحت ناکم فرظ ۶ رولوا لعاف م ما یه ند هدنادوردهنسانعم كل نیسناد هنسانعملس رولک ۱

 | سوط یانادردمو معلا لعناتسو صوص ون نادرد سو صخ ترف اباناتن یکم نا دقیکر نارق

 ررب ر د نلک حنا هدزارشرد هن اد ع ودرب هل ها + هرمهو نو خف حوریآ اد رددا رعیمو طریصن هجا وخال راد مضح یودرف ۱

 هلمسر اف یاز ۰ هژنآدرد هن رلاتعمرولوا نکو لد اهورواکن دنلاورتد ی وکردعراضم لعفند نت ناو هکر د هنس انهم 3

 زد ص لعاف مس ہا ندند ھور هورب , ردکعدتفرعمو لع بلاط هک ردنا رر اف ی لس راق ی از” ضد

 لاقداو ناتساو عاتسهلنوتقو روس د عیزو ہر رعیدنلوا قالطاهئاش رحلوا یس هردو تورج لهاابرثکا ۱

 سال عفندنتسناد۳ رولوا فعند ناد ؟ رد هنسانعم هبحو هنادقلطم ۱ ردراویانعمتردهدننزونان ناد ناد

 کز < كس دو مما عاط یزلدح اص تاد رم ەنادرل ررروتک ندغاط مان وانکم وک عقاو هدن هدنشکساواسراف

 یراصربیآ یمعطرلرب د ن تازلا“ تحهدسر ا رون د هتم نیشعز آهو اوو نون تر و جاد راد دایاریسعد ها

 دناول هلح وتغم نو E تر رم کی هاد رارروتکن دنراغاطناتسدرکو سرافردمنق

 ار رنک و اد  شنادهتسانعم شار درد صم لصاح ند نتسنادهدننزو شلات شنا د یدنلوازک ذکر د هنشانعمهختاد

 ظعلوب ردهنسانعم لضافو ماعوانادو دنعشنادر) براخفاکر کشناد رکشناد ردهتسانعم بالطو شدتفتو صعقت ندور

 زدهنسادعم فحاصرو ردهنسانعم نافر کز شذاد تحاص هلح وتعمواو روشداد رد فدا رھ دمالبع هد برع

 نوسنم هشناد دلتسسا یا یاد رد نمعسم ی هغلاسم ردمفدا ی همالع هک ردهتسانه» ر شاد دتموسناد

 نوسلوا یرتادو نوسلوا یآدقب رد هنس اعم هنو هنادیلطم هدنزولراب كاد كياد ردفراعدارح کر ده تام سس

 یسلاها نکدو روند هن ادعم شدیراکدروشب رل داف« دلاوءهدتفو لە ,یراشید لراقحوح هلن ول" مضو

 هکر د هنس ا تعش هن اش ۳ هدنزو هناخراب لسراف فاک هناکناد اد رونلوا لامعتسا هدراداورایو رثهمكناد هدناسل

 جرهتریابا یصرالشردنرا,ع ندحرهنوربس نالوا ها همر شود رردهنافراو هب اخراع تو دیا فد رک یا

 رر دنافرمص ar راد ام يد بورد کری عوج هل عضو هنسازادةمررب یرب رهدوخ ابوبهوسلا لعاب هدد دلوا تاب

 هییشهب یردولژ سر هلا لزاد فو یر باص تادرفمر دهلغ ع وزرو واند اف فاکو گلد رد همان

 رادةنروقوآ یادش نوحاندن نیعسنرولوا هدرا رح اوت لواو و ناتسرمط دکردهناد عورب هدرخندناو
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 هات ردنا عضوو هدن اتسدنههدنزوقراو فزاد لرد ین د یساغا هب و زدن و ادا وز منکر نون[
 مسادر و هننانعمتوطهدلصاراد ودهنسانعم رفو رک هددنزو لب واتس هل الاد درب وراد ردزاژ را هن اخد قوح يق

 هدنمکع هدح ار لکه راع د یظافلاو نوجا تمظع هد نس وشرق ماکو تالو هنس انعم هغرال اولو اصرذ نما لعف
 هز "دو ردهنسانعم هنعمو هسازوهفظوهدنزو هراچ هراد ید لوا لامعتساهدنسانعم ت مظعو ته اوه وكس بولوا

rekطظفلو رونلوارمسعت دک کر رمد هاوان رغد درو مزا راد ن ول مسن اتم اک لاف چک  
 یازوا ندزاو یتساتفن قیلاهدشنزو ساظنمادروت رو درج هزادهدرب ل هددها ط هل الغمردانعفرظ هکر دف دانش

 هکردهتسانعممادان روس د :نخطق یا ذغدو هبرا روش د لضم هدر رعردتلآ ف ورغم كنوع نکا کرد هنماثعم

 اک ر شرا نمد نوک ان اغار ازیق قد قفز ت هکر درعا ںادس 1 ردقازودو غ !تالس اب اندنلیختآ

 ەدىك ر دیر وسى وکار فر یا زدت زوى اىي رونلواقالطاهح الس عدو

 رهط هر ادوب جاغاو هجا Tali 1 هدرا درب ردراو یمهتسد زکر د هب رخ ززز کمر واط هد الایک( یسد ریورارا

 عابن هدس رعرد هنسانعمرا عمو لالدهدنزورادسأت راتساد هدننزوراک ایرآساد روش دهنفقیلاب ۹ راردناریسعت

 اب هیچم یا لا تسادر دهم انعم ناکتشذکت ر اکو مو هناسفاهدننزونابس اهل انام ئاب ناتساد رود

 ند اکا رانا وا دیر هکر وتن د ید هکنکد یزک ای ؤا لواور رونال ران اورایح تن کر ذقاروا كی .وک وا
 رواکهنسانعم قوش قوشمو رد ینارافآ هدد کر رار کح ییلاد ك اغا هلکن انوا قمزب وقهوممو رارردلاد دن رج

 ڻدولهام نب سزز ساد ردزناح هد خت كن هرات رد تب اقم هل اعتس اد لذاك لاک تساد لب یکم نبع هلاغتساد هلاغتیاد

 هر هنس قح همت "اوانف شو یلا زعارب هشبا ی کت نمو ترتوراموراتردت دنل ن عام هللاد مض سواد ساد ردها

 هساد رولکه نسانعمهلةسو هیفسورسروصو یک ی“ هاو یدنکو دو ینبرقوینوقوی دنروسو بوحرو جرود |
 كلوحو قانحوے رکو عیرکهدننزوشاف شادر شادرواکه نسانعم لخمو ق ارو اورو د هنغیلق یادځزو هدرا هدنززو ساک
 ششحواطعهدنرو ناراد تاش اد رولک هتسانعم ناتسلک یسهععابلکو ر اوآنیعتم هلتفاضارونید هنعاحوا

 یتاصوةقورولک هنسانعم تاغاکو قالتورحاو رد هتسانعم نان او ماغناو مزکه دننزو دازآ اشاد داشاد ردهنسانعم

 هم یاخ راتاو زد هنسانعف هدوسرفو شخسآو شیکساو شءربیهدننزو هتشاچ هتشآ هتشا در واک هد هست انعمزاطعو

 اطعهدنزو نماد ع نشاد رو د ددا ٹبخ هد رعهنش انعم ن دے ر قورو مدل مال لاخشاد لاخشاد هدننزۈراكشا هلا

 وظروډ لراسوحم هرزوا تکه ناتو نوا سام تافاکمو  ضوع یسحو ردهنسانعمناسح از ماعناو

 کرد هنسانعم قانە دزو غا عادرو د نشاد سد هر هاو هنو تلا یراکد لیا قاقنا هل نه تاع دصورو ذن ءدنرانوک

 ندد و خس ترک هدر هپ نیدح اس ناددلم حاد زواکه نسانعم تمالعو ناشنورررواهناسنادسخ شعوومهراوط

 زاط یاب عب ردمانعم رس مدآ یزب او یمانعمجوا هدنزو رغشاکر س عاد زوتلوا یالطاهناشتنالواادس

 ردشوق د زاوآ شوخرب ندنسحهح رس فا روش د علصاهدب رع رولوا لکه راو هیت ندنس هه کرد هشيم

 هر حر مس نکا ثلاتراد دابا ریسغت هل شوق اقراص هدر دیر اید غوغا تک شرو زول ی جرب یراصهدنشاب

 رهنمودویعمواوسرو یاو وا هد غرو هدرز ۲ ندشعاد زون د ندا یزید EEE د

 هنر ابری رز غا درود وامیاکیخد ننک تر اند ندا دسر دول معتسمو یوا

 قلرابع یلوعاد لوغاد رد هنسانعم راکمورار طورامع هدننزولوغاش لوعاد لوعاد روس دهناشن یرلکد ادا نوع انوشه" ز اھ

 هدازمارح هد اع ردرعما یموساح روپشمرب لراس رص هدنرمصع قاسارت م وباورد هنسانعم تال هدا زمارحو

 زر دنا تاب هقوا نب د انقر د شور هدنزو لاب لا در دهمان م لمهتبسو هشهکهدشنزو هاب هاد ید نوعامرب

 | قیر مک دفرت نداعهفورحوردندروط عاسرریدشوقهرف هدرابدشعدو لحس نوط هدنکرتونامعهدن رع
 هدنزوهناناس هالا: هنالاد ردقلاراهغاک هنسو را كن هناخ هلام ردهتسانعم زیلهدهدننزونالات نالاد ردلادهددع

 ضعدلادنعوروس .دهوعصهدس رعرربدهنشوق نالص قرون هبجم از جغواب ضد هزبلاد ردهنسانعمزیلهدجدول

 یراکدید یعگنلرفرف و یشوق ل انا عضورد شوق چنار 5 طاوظوردشوتیرلکدد عصوهدس رعندنعو طاوطو

 رک "دیلاغ نکا راے مردنود هب هاش وخ یی لک هرارع» بودنافالخا قوح .یفءدنرسفت عصو تخل بابراودشوف

 یاب دن ءا یدنلوارک ذکر د هنسانعم هزلاد هزوملادو هروبلاد هلیسراخ یابروملاد اباهدحومیایزو لاد ردن انلوا

 نضلاد هلوا شماهلوادنوس زونه کر د هنادفورکش ش شملکد یک هدنرو لاسرات لا لادر دتغل هدر ات ۱

 تداکذتز هدننزو رفولن غاب رفوتسملادرارید تاقعدمب رعروس .دهنشوه لضشوطهدنزو نکراخ هل جوین ۱
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 | جدو ةص وو هب وطروطنالق هد :دبوکو روينا قالطا ههاش دادازا چور ونلواهداراهناش لج نوب طظفحو

 اد بهنام ا رجا حوا کون ا یا یر بای تایا بارادرونلواقالطا

 نبنمهب نا هکر ديار ڪک یار ادور د هی عبط ةو قه دن دنع اکو ءا ا ام هدندنعسومانلداهکردیرب" دمو

 تکوسو ناسوهبدندهدننزو تارات تارا وک بازم تور اش روند هې دازرتخ د مانور درا د نفسا

 هدالبا هدو رمق هرزضقم زام ۵ نیر فآزآدرونلوا هب اک ن دکم کیم کو ندع ات بوئلابوا ن درک ارادآرادرد هنساتعم تاو

 اکتم عونضم ندجاغاوندشاط لرکون روساواناسینا رک« هنس ی امط عد ردهنسانعمهاکه یکت قلطمر دیو ره

 ردعونصمندنو یربسعت نژریارط كل روم دهباکتمنالس ,اهدنسهراوزاب کی | هد هناخرد شد ةصاخو نوساوا

 هدنننزو یاران یاراد راد ردمجماورادرپور دتخلهد هلا بچم یاز نفی اروراب ,د ید هن کس ودسو هفصنالواهدنر هر[ اور
 ی دیا تس رتو یجلسب یاطمو رونلواقالطا هدههاش اناز اور دندهیهل اس افصءاع-ارد هنس انعمراکدرفریو بر

 هداج ردت الا كادداله ییا دیم اید وریارادالٌمروس .دعونلابرهدس رعرولکدنناتعم

 الثمیدنلوارک اقا هک ع ولا بر یعب وکی ارادر د قوق یعشنم ندهظعا كلذ لکل بقت کرد هرج سفن روک

E Eo انرادردهاشدایذا یمردکع دیس :یهكاناسنا عون هکنابسناهن وکی اراد 

 عد شد رکو یاعا ن وتوه دزو ماکد اش مازاد ران وا هرزوا ب دا کردز انا هدتزوزابراع ابد هتسانعم

arg ریمعت نامط هل خو عطورات ان یی هد همشپا هد بنی اشخارو و عضو رزان 1 فتك دک دنالاوا 

 یر فورد دکر دیا مشب هل سر اف یاب تف نابترب نانرب راد راربد لغرادهدراربش زوم .دهنسود ناقد اات

 نوزیارطهدمکر تو یدناوارک د هکردهنننانعمنب رفارادهدننزونیبحی هام نرزراد لبه اجد اغا هبو زدهب ول

 هرج لواه دنزو لارا ها ږ چه يا لاحزاد رو دهبننج اعادوعهدنزویورهام قو قو راد ردفزح ندنوب یری عت
 ی دید هنا دف نالوا نسر غ هر زا ونک ن ذج اغار ورو دین هنادف نش ملکی د کیو هلق ا شماغ شاک دوښ دا

 د د هادف ن اوا ل قن هرخآ عضو هت دعضومربورونلوار بعت جاغ یک او  Aندرکز ادرادرونازواریبعت همر دل اط

 یر دږعض و د لوا ددرد ەن تانعمنا دم هدننزونادران نادزاد يدنلوا رک ذ هکردهنسانغم ندرک ار اداراد

 دوصقم نوراق:ح نادنا ه درک صن دقدرمش بولوط هدعد توکیدهدن انب ران اعوص كحونیرارمکش حیاعاادتنا

 هدنراب د مور درک اد فدرعم هکر یا نالوس ا یا رینعت شود هد زخالطصارآرکید هرب نالوا

 بوح هدرر هک کردجاغا یراص اللام چم ياز ف درزرادردهفان هنتلعهوقلرولوا « هدناکشدروقینمربق ر ولو لصاح
 هدننسهدام خیس دلفساماع هریک داند چچ راد روتر در درغصلا قورعهدم رع)ربدواخهدرز ماوع ر دیر اکدید

 ودهن سام تخزوک توروکو قمالعص هد رو سرا شراد رد دج تمالسراد یاعت هللاءاشنا ر لو اناس

 هبا هل مع د نعرو ه2 نيس د ناعشنسراد دلزامتعاتستاهج ردهیاک ن داند ردتشرآد ردردصملصاحندنتشاد ۱

 یراکدید ?E یا كيش شوی اغا لی دنت هدرابد ضعبو یاعان حو کنرفدوع هدننزو ناك را ۱

 یادت دعحو داههوریمع مارک 8 یتوهسدرولوا ظاغا ندناو هببیسه هقرب 0 یرشعو لنکیدونلا ردي ارش

 یجدهب یر لینسورد طق نم ی هد هی ندجرو دیشفهدنصوصخ لج ك ناو سذ مع ی-هحزرنو نكت

 تاغلفرصش لفلعراد ردهنننانعمنم رفاراد هدننزو یک ءا نب رفراد ردتعلیسدناعیشراد زازید ناعششراد
 هدهشلاشر دب راک دندرب و نوزوا هکرت زار دید رازدلملد کورد هقشب یرصث كنو هدن دنعراضعب زدی ڪج

 هبا رک هدنرانوک د یعا ماو نمطالبهدراندلوا هکر دیراکد ید یاعاقاىه دل راک تالار نوکس ودکراد ودکراد رد ی زاس

 ندنشاننادیم رازادنارتداتسا رلررصا هنشابلجاعاری» رکصف دقدر داوط هاو نوه 2 قسفیروقرب بوقیح

 هاو نوتلانالوا هدنخشا هسرولس هروا اہک لو ارک ارربود اشک هن اکہ درن یکی 2 نیک نی دول اوطبو دێازىم همتا
 هامش هنس قوا هدنرایدر شمالی اربد ساب هد رعزولوار لغم سده هرخ اف تعلخ رب هر کک :دق داوا دی

 رادهاکسن هلسزاف فاک شوک رادر و د هش وق ناق جا هدنا سل نالیکدشزو بورک اج ب - بوکراد داراآ نت

 هکر دفن فو هدنزرط قزوهدن اغا قاوقاصوصخ و درا انا ضعب هسیکرآد هکر اد رد نما هنس انعم ع نک تافاحو ۱

 هاو ندنسنح نخ ارو سم. قلطمو زد د تس س میم ہا هد برو نام [ لوم مراد ر دنااوبا كنس ىر ويشهد نا
 رب راک دید نسسيا ۱1 هکرترارب د خد تو مو سوه ام مم دکد تقسو سورارب دهب یشهدراندضعب ردنابن فوزهم

 RÊ مارک ؟ او ی هیمغلب مد سرواوارو دم یمختو لث ام هضاب کج ورغصا ندنآو هیبشهخشمرضقرو|

 ۱ ۳ ااروننکمنون لازنراد لاچنراد رود هن یس» ر :و هقبط قوة تاهلیسراف فاكر نو نوک سوازر بک راد لیراد رددیقم ۱
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 ءان رپ کردهدنسر زلمهم لادلضتمهنورح فلا ناس .یکواردشعلوا اب هرزوا هم اشرد ناب یرکی هکردهدنرسقت

 ردنسانعم نانو تم او ٹکو وشناونعو تارادهدنزو بار بادوچر دل شم ید اکو تغلروةط شعل ارولهدح وعم

 هل اةاذتمیاتونونواه نیناهابا نتناهابادرلرید بهد هدس رع روس د هنوتلا لومعهزغ دز نتغلدنزابودنزەدىتزوابائ اباد اراد

 هدننزو هدرک اولا هججمیازو لیسراف یا هر هررب راو نام ضو ل وکه دننغلدنزابودنز هدښنزو کشا ارس

 ویض ون IY ]ین طلس تانموسهکر دعا قلق موف رہ دزو سزات هلا بچم نش ےلشداد روش دهنش دوق ينلرق و
 رکو داچ هلاهدحنومیابوةانثمیاربوناد رد هنسانعماطعاو تامریوهدنتغادنزابودنز هدننزو نکشوزاد ون نن نتنوناد

 تاظو یا اوک ارقو هتسانعم الطءلرل هصکو ک ارق هدشنزو جاش حاد ردهثسانعم روادو نعمو لداعک 1 انارو

 هراوشوکو وهن وکهدننزو وان دسر اخ ےہ تا در ده لانعمرایقو یر امها رعس هقش كور وابا

 7 هاشدانءهاکر د هدنزو لک ااد ردهنانعم معو كليب هدننزونتخاس حاد ردهشنابعم

 ردننطالسهاکرد ندهنسانعم لخ اد هدننزو لوغاش لا لو هحم او لوخادردهنسانعم بصنو یزرهدشزو ساق

 نابغابو هنراک مادالراد ابصو روش دیخدهنس هتخت قاروواو هک ودسلحه زیا مارا هدرا هن او دو هدنراو یزاک و

 ندنخاد ر واک هدهنسانعمق ولو ی راک دلت دانا بص ن وتا كیتکرو واروناح هرجا تاعور نمو هو غار ران تشک

 یدیهدشنزوداب داد داد ردە لاتعم كلی ارظن لتقدو قمروط بوکی دزوکهب هنر و یمربآ تدنرب ىز درون دشا

 ۽ ردهنسانعم ناغفوداب ر٣ رارب دات وقهدس زعزو دهننلعکرع ؟ ردهنسانعملاسونسورع 1 راویءانعم

 ندنداد۷ رد هنسانعمهر مو بص) ٩ زدهنسانعمدادماو هناعاو لظن مه ردهنسانعمنماقتساف فاض او لدع

 نالوا هدّنشم دخورب ندننل و هط لصح «یاصوضختم راجاموعهدننزواداب اداد اداد هنسانعمیدرزرواکی ضاملعف

 قح ترضح قاطم لداعهدننزور ازا زاداد زاداد رددوخ امن ولی ریبعت یدادهد زچالطصاروس دەبەن راج هدروشلت اس

 ماندن درو رار دیکصندرآ هلا دا دزونلوا قالطا دهه اشدابلد اعو تنص نما زار دند هس افصءاعماردالعو لخ

 1 زنیم نرو فا لادرسک هدداد ر ددخسا همغنربهد.تسوم نب نزف دادو دن رو اداد رد مع لعاف

 ذدنتغلرغلاءارو امهدننزوردام رداد ر دچا نوک ین دردنواندیکلمرومشو هنساعمدادمالای طعمردن ده هلا

 هدنوو تساوخزانهلار تسارداد ردتغلهد با لادرم هکر واک هنس اعم نګو تسو ودوودهنسانعمسادنرف

 هد كازو قلوا كيرش هدنزو ناتسباتناتسداد هتنانعمریک خا شادن قلوس هدننزوددسراب دنرداد ردهنساتعم

 ندم اطر یل ۲ :دادندناتسلاداد زولوا تک مهلتسرشکو رده رلانعم قلوا لئافو یضارهرخآ هدصوصخر و

 لداع یامرقدادرونلوا قالطا ید مه اشدایو رواک هنشاتعمیوتفو ردهنسانعمسرددمو ثسغمیجم دنا ماقا

 رود هد هلو کر اتخاو ربیهدنزو كاج هلموعصم لاد داد روس .دیندههاشدابازاحم ردالعو لح ق یقح مقدتمو

 فصنمو رددناش لىخ قلطم لدایملوتفم یسراف فاکر کداد ر دید آر وشم ضش رب هکرولوا نة ك دادو
 د هنسا ا ءم لدعلا طسالسزاففاک م ضرتشکدادردیدآ شبر ندنرانشج یکتا نامور و لوا قالطاهدههاشدا

 ردننرووات وداد وداد ودرښکځ اکر درشت دنردادهدشزودٌاب دنداد :دنداد زونلوا هک ندلکو كو ردند هلا رافض ءاجعا

 هد رک داد روداد رددبعو لوقهدرولتاسوربم هدّرتمدخور ندتلوفط لصر ةصاخو دعژلوف قلطم

 هد طد رفتو طارفا نعد دل دتعادحخ اكر دتا لدتعمهدنزودنکرآ دنهداد یژتلوا رک ذکر د فدا نو

 واد یتمردو یا یمعطولوطاو قراندن و مش هر برا هکر دراو داوس هدنتزو یداهیداد رد هنس:نالوا

 زر دیار ی سەب را ناطمشرلکر ت ض عور د هفر وظن نکل > شعدردفالو هکوراضعت ر د نمر قو دیزا ندشرب هربا

 نیب قادس یر نادر, د خد قوا قو قؤاهراب هک زکر دعسان و2 رزاق هزه ینوزیدادر دعفان هل اپساۋرىساۆئ

 قلطم ٩ زاویسانعم قد هدننزوراخر ادرد فطامو للح یرلشدش یقو شافراح هددعدارو هملات رولوای ره

 نانماوع هکنوساوا یس اغا تسناسن رکو کرد فقس رکو نو سلوانوتسدارکو تخ رد ر کر دهساشعم حاغا
 رادلاحو رادلام ردهنسانعمهدنرادو كلامو بدنا ص هد کر نح ۲ رز دیارببعت ی اغاراد هت ةو یسونقنولامه

 زاردلقلف ه ردندآ رهشزب هدناتسدنه ۽ ی کرادشفک و رادهازرد هتسانعمنا.هکنو نفاس ی دزوکء بوزوک ۲ یک

 و ادب ۳ قو E ge 1 کد یدلففردنکر دیس

 ك را ا انااا ر تی

 و

 اتش یلدا یو هم ولو نم انن لاند نت دا لج هتیلعاف لاک دانس هلک ارادرد لغو
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 ردرغص لدا هکر درجا لبه هلا هدحو میان ےض ابر اوبر نوسلوا هنشابذل نمل هب هد رعوهدنلباقمهدواو ییروتلدا

 یک تاشهکردیعما یصطخ هدنزووج دروس ندا وم یزو مر خر دند الد عام د دنزوز کر شاررکم رخ زی

 یونس ضعبلادنعور دہ رعم رعف جورج رذب لک د ید یحخوکها کرد یزابخ مسا لۇت رد یکش یراکدید ا

 هزوکی نوطو قیشا راو یسانعم جوا نواهدننزوم بت هربخ ردتفل هد هاه چم یازهدلوا یانعموردفو |
 ٩0 ردهنسانعمدن اعمژ حج ول < رد هنسانعم یععدو هدو دز هزره ۳ ردهنسانعمروسخو بد | ینو ځاتسک ۴ روند

 توغو ذجم رد هنشانغمر شکن چت ۷رذ هنسانعم عالمانو توسانم یو بس 7 رد هنسانعم عاعوروالدوریلد

 راهبهشدمه لک ۱ | ردهتسانعم قاناولا قسولوا ۰ رد هنشانغم هدن امزرفر نوغرول 6 ردهنسانخم ناروا

 دونعو شکر د ا او رهاظو حنا اووالد ۱ ۳ ردهنسانغم هملغورهشکوقوح ۱ ۽ ردا ||

 ب دوب و رده اکن درب روو لت 9 نج ۔وفالبورادعو اظلم وجم هتفاک" شک رخ میام :یشکدی سید ماگ تره ایم

 جاتريدکر دک یر اکد یدیویشهدننزو یری یر رو قالطا هد هنا شک تمض وردا هی حدندرما دو ۲

 تشهو یزدهیرم هنعو یهو یفاطخ یربخ هنع :ولهاسزولواهحال از ردو ینهرقو یراضو هایسرزاواوارد 1
 راربدج درام, شسمه لکو یزآرمشیربخ هنعون یراصوررب دین دیار یر خو یی هن عو هحال اور دید ك نر |

 ترجو قاد نحرفورواکه لاتا هعاهوقادراحو ناو او هفصورلر دی دهن وک اورار دیاربتعتز روک رده دز ضعد
 لعفهدانعموو رد هنسانعم دامن او قمارصو قق زدردصضم مسآ ند ندی سو تنور واک نسل

 یدهملاحو رن یکیدلپ !افیتساهدنرلکد شلتنچ نسج رکو کپ یسدو نوک هراس اتم جیرومو هغلاطور واک ا | ۱

 یرلک دنارمبعت نودا توطروط را ةج وجر کد زی زد هنسانعم هخ وسو مو قو هغلاط هدننزو نازنم بازبخ رود

 لنکس اوناک وجو هن ابر اتردح اعا لزا ی E نارازه ل قلخ ەدى زو ناب زىم هلال هوشیار نارزمخ نارزبخ ردیهما بعل

 هدنزخ رار دیار بعت قا هدروط هک دس ص نا یعب رد ی ربس رخ ومد یدلننارزنخ رلزابب ناور تو 1

 تاه ؟ناعارعص رر دیا لامعتساهدرات !ارتک | زدهنسانعم یا و یل امت او ی ارصص هزدلعاف ما ندندیزبخ |

 میناب  زووراتدوخ او هبتولتارپم قشموارراتتوچ هکر دیدآ بعل خوار ورولکسانعمهدنز اد |

 فورعمهکر دیفدا و هدشزوناوربش ناوزبخ رار د هقولحزهدب رعرلرتیا وا ده ىا شازىمىقازةو هباقازخ |

 لر هبلکماو لر کیس هدتزو ندیص» ندیزخ ردنوواتوطزوط هکر ردهنبمانعم کی دزي رک هڙ کج ر دس الو |

 هدرو شد دا .شدخردهنمانعمق حلصا هدوص ندشاسح یکی س هورو لر اة ج وحر و٣ .دین دهکمورو لر هنوروس

 هکروتس دة و دیدقوا ناصر اضعدو یرومدنابصراضعور دنا ال نکا

 روند هب الت شا وا سطنو شلروش هواشح راریدجدهبماح ځو عو ردفورعم ش دخت ناک رار کب ون هاج ۰

 ررر ویوا هدا بوروفندنزب ناک*هدنماازا هکر در داح عور هدنزو هزاصس : ات وام نامغا 1

 ندنرب ناکو رولوان رستیاغب ررالوصو ررروس توایسلاب یفارطاو بویشود هل عاری دوکنن ن یسورجتاو |

 هنولوقوقحالآ: اوغو درو دەب د هن احنالسب ندفلعوندز اسهدندنعراضهورونب .دهنامشیخ یت د کلم وک ن الی |

 هورحماهّق_دنتوطاوهرارالوص مد یم دن دنبس ور د طو ںور وح ہل نکی د هو د فا ر ظا کز د هنا لوا هدنباوررذ یک |

 نهرو ردرمیفمهداالآ ضلاخرزهداک مان فایل ثمرسو ردفراعتم هدنرابد ناتبسس ردبا تمارس كل رس|

 تلوعهدنزو لسف ,لمخ لیخ ردهنسانعم مول طو هب رد كيج یدلباتب اب هلم هم نیس هدلو | یانعم یبحاصیربکت نهج ۱

 یدنلوارک ذکر ردفدا سوهدننزو ورځ ولی ردهنسانعم ِتعاجو هفت اطهدس فورد هثسانعماماطو

 یوجانفو نصار" مح ضعبلادنعو ردهبس انعرم تو تعیسطو یوح ایا شاخ یدیهدنرو میم محا

 هنسیدنزاف تک یسرغد ۳ ردلا اوج شتو طندنکللبباقوع ۲ رد رعهدلوآیانعمهدلوقریو رد هنس انعم |

 ۷ رد هنسانچ م تحارجوهراب < رد هنسانعموممو رایلاس ناه ندنوربوندزغآ ه روس .دهنغامخزوک, ۽ رود

 رک انی ردهشانعم یغنوبرطو دورس هدنزواس . انسخ روند هرداج هدم رعهلباح تورد ەنسانعم هناوددویلد ۱

 هدننزو قسز ر قومح ردهنسانعمآ قاصدو زر و هدننرو ود یخ وب دهام هدنناوخوهدنزامن هلو اف فاک

 تاباکو تاغل هردصم هلا مهم لاد نرتقمهب ی فورحراتفک ییزوقطدردیدآتیالوربهدنتکلم مزراوخ

درجا یربش لک رد هنسانعم قلقنوطو قلقساخ نالوا صراع هزوک ۳ رددنسانعم لئاطالو یعجو
 ۱ یوپش کر 

 ۱ دارب اه دنراعقوم لک دو یول هدب "اروا لالخ لاج ..خفوز زدهنسانعم اخ یو رونشحوخاتسک و ردکح : یرباکدید

 ۱ هننسوا نراوو ندی زغاورولکه نسانعمند زفلو قنرصو قعاف قاداورد هنس انعم مش ويس و تامورو ها ابو



 | نم موق رج یژراد هدندنع راض عبور د هن انعم شوابس نوخ ناشوایسنوح رولواه اک ید ندکنراکیو ]

 |یاتنوار ظاف یرلراطع هفرکمیکم رولواهدننسهقاعماعونر دم رم كل درب تدان هدننن الو تومر تح هد نس هکلوا

 ںسداوزاحهد نانو وا یعسط ردنالرا فاص ىلضفارب داقتلا لعورد عصر درب ,:صوصخ هشیح هد :اورر ورزی د

 لس رب حابصو ندروکناهدابور دعفان هنسعح ورقو یوقم یهربص اب ل اتکا و عطا ید نال یس نداضعا عجب

 دز گردان نیک ادشزرق هوح هوج رر دی هاکندقفش ترجورواو هب اک د ندنغل دزآ

 جو کو یزک !هدننزولفوف لهوخ رون د تخاهدس رع رونلوارتبعتهرشمه هکروتی دهدهشادنرخزفو ردنانانزورتب
 لا لو یحواو یوخر داوبقمانرونلوارممعت ی لا تدا هکر ونا دهدهرطاهوهنآ نالوایرک یر راد هنسانمم
 رومد نالیکهشابهد رلکنح هکر و د فوم ییلک همان هرولو تداعو رد هنسانجم تعسطو بو دیجی یلچ

 نتطارحهدنب : رز ولوا توکتمهدروماس هکر ورت یوق یر یراکدندنادلنع وصهدننزو داتسوآد ات یوخ یوخردهیقت

 قلطمورر .ددنکروکی که دزو هر وه ورو د هدو راسوف هح امو چو هنس دود هسارب هدنزوز زوسورزو وخروُم 2
 یلا هیات یکیاک رد هد نمزج م یا لیتا جنا ی کزوعط نوا نوساوا یر سو ىكرۈكر اورو دهدهکروک

 لواشوخ هخهحو هخ هحو ردهنسانعمولاو لزوکو و شو ةدنروه هحردهدنرک دهحوتفم یاحلوا باب ردلچ ی حل

 دن و هلوپ هل یح هدنز و لپ لهبح رونلوادارا هدنعفوم هّللار اومد رعردهنسانعم لزوکس هنوواا

 ê هلنا را رداضرو ننس هلک رلتفابلیاسهدننزویپ ھر یهح ردهنسانعمحیوعمویرک | دنتفلنالنک

 |22 لمح رد هنسانعم ماقمو لزوم نی ناھن ج ردهدنرک دهموجضمیاحیاد نابردهنسانعم نی رف او
 نیکو و تغلح واىللا هدناب کیا کر ده دنعهر هک +یاح لص تم هب اتش یا تا یر 5: ردهنسانعملهخ ناتلوا |

 هک ئهر شمع هحوز نعد ردهنس انعمنزره اوخهدننزو هنزاون هیز اب رد هدنرک .دهحوتفمیاخ لوا با ر دلچشم

 جی وعسح رولوا هک ندنال دهد اب روسقشاع رابتخ الا نواسمو نایشنموارب هی :ناتسرم لانخت رونلواربیعتز دلاب

 رود نطقلا بخ هد رعراربدتکخ : هدیک ردیکدرکحقوع هکردهنادهبشب هلا اف ضو ن مضر هم نیش فو نو کس ۱

 بحاصو گن رتو ودك ههاداسات روس .دهرکسع فنصر نشاهدننن قارببرب شاتلیخر ددیفمهنسلع هفرس

 ارد ناجا قرزا چ خر د هتساذعم یولو تریش ءو نام دو دو هل نتو موق وقد دزو هزاطشیع هزانلمخ رواک هنسانعمللبخ |

 رارقسو برطضم ندزیارحتردهمخ ر واد اک ی خد ند لوا ناتو هاظوندةلوادوةفمو بل اغ ندریارصع»هجح |
 مطعت تدز همح ردنایمآ ناماعور ةعخو رهدهجح زولواهاک یحدندعلواابحیو ځا ت سکو روسحو ندقلوا |

 لات تکا هکزو دوا لامعتسا هدنعقومنتخ ادنا قودرددابو ردهی ان دکلیا غامدو بو یلواهرغو قیابرکتو
 یراک نر ع روناواداربا یجدهدنراهةوم كلا تماعاو لهکحرکسعز كع الوزن هل عربو دنرابع ندقلوا اه

 رانلاسولزکو  هدشزو وکم وتحت زد هتسانعمیس یک. طارصهدزو رخ ف رودنخ رده ندناعنآ دونک محو

 دار رسید مادر یو تیز نرو سکس اتش بر نا
 یدتدحو لمس لما عضنا هودا سانم هطاخره رو دیدنهلاءاشق هد رع ردوراد یراکدید همنشراسخ

 نوزز عرب يک کن وسرا در اعش هی رعد هام اش هش وشها هج ودفن م یاز هرز رد کم
 یواللا؛دمع هدرصم یراکدیدرسکرابخ هد سر افورارب د ځ درج اوروحگ هک رترولواردق عارزرب هدرب نعد ندرامخ

 راجءاتق هد رعردتانیراکدیدکلود هغرق دننسةررابخ ردهوسمزب یک نوافی رک | تر وه یرلکد شن اربع
 22 چا وورد هنیتانعم فا راتو زو ەل قاط نکرهو هم اطسو هفیطلهدننزو لاشن لا لات رار دید یربلاءاشقو

 | طالتخاونولوا یصتمتداعیمارحان زة كن هغبرار صانع نالوا هفت ق ابق ركه يلو و چۇر قاک ةت

 هدرصنعرب ره بو دیارسک تروص هلک ابار | نلعف یدنکهدنس هد امر فروص نن ریزه هساوا طاح هما مت

 هموق صءازجا نیغلوا لصاح هط س وتم تفکر ب بو لوا لقا ندنسهم یم کلو ا ییفیک لر اقم هن دضتلاع نالوا

 نفرطندیو استو بولوا یواستمهعدرا ت ابق که د مکن ریفراب دید جارتها ههم اشد نالوا ل صاح هد خالا س نهدي

 هبلاع تایفیک بسانمهبو دنک هدنزران آو صاوخالاو قیقح لدعتمهضرولواهلصاح تقدر كىملا ةع د ع هب دض

 جد هللو وحش یار میخ چ یھ يجاهد لی دایر ایج وعن قیقحلدتعمورارب دیطلدتعمهسرولوا

 كليك اهدنن زون دید ندب یزناوارک د هکر دن فقد وح درج و لزکو سالرت هلکن ارو و دونت :رومدنانصەدشز

 شخلنری او شادیدوردهنلانممسزتمو مر شا ارذلوعفممسندندیش هد ردهنسانعمقاوا مو
 ۱ ا ؟ ردهنشانعم هتشکرسو نارمحو ت توهم ۱ راو یمانعم شدهدنرورتم رخ رخ روس ذهنس هلوک تاو یم 1
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 ]کر قورت دن زودوز دسر وحرون دیندهنکس اشورحوردکح یراکدندلزوکناتنسهکو دز فاناتسهدنزوأ

 هلن ااههورحدوحر ور دوسرو اوارببعت كسا کردی دیحات سور لبشراف مح ې ورح دوخ رونلوارسعت هغلغولرول کە هشابهدکنح
 یابودیقم سی دنکی دنک ن درک ن سراردوخ رو دی دەز رک یراک دیدزورفآ ناتسیفرد هی اتعملوا خدوب

 زرادمرب هدنزو نارو ناروخردهتسانعم ناتسدوخ نانلوارک ذهدننزوناکرزب ناتسدوخ ردهناک ن دکل یاذش ۱
 قاوبح حورهدنحالطصا نکلاسنورداتف ادیشروخ روس دهنکس ,اسورح هدننزو هشالوح ههاروح ردنا فار ا

 زونلوادایم ناترمش یسعناتفص هتشرفوناوا دب شو ناز خر ناراوسدیشروخر ونلوادا ی نعلاناسزاو
 ناس ترین فی مات زهر نشود نولواراوسهدناتف ترار ماکنه هکر وشلواقالطاهرر خاش لواو ||
 هدفدلت آ هس رزوا را اوط رولواهحولناو نوژواندوللاو = دوهعمرالاوح مسفرب هروح ردمالسلا هنلعو انس ىلع ۱

 ةدعاف كن الو لوا رتشوشو راق ر ؟یالعاهدنآردنالوزب هدنسهکلوا هک اوا سرافهدنزوزورزوخر واکهننوس فرطر ||
 هدیافصاو ردن دنر هدنورضهکر دناربازوابمرپ هدننزونازوس ¿ ناروحرو دزوخ هدهنشماو رکورد للا

 هدنا 7 رد الوزب هدشس كلوا سر اف هدشزو نام ةساوشناتسزوخ ردیعسا هدلبریوردنساش نازوخ مود مھر دیدآ هیر قرب

 رکش زوخراب د دد ناتسزوخ هلکش یشماف ر lel رون د یدزوخ رد دیرهشكت آ رتشوشورلراہ رک شرب ظذ ۱

 ناتسروح هلوا یسهرمصعمر کشابو بو یشماف ر که درک عضومر :هو ی دناوازک داغ کی دلکهسنانعمیفهاف

 ۱ لنز ناتو دهتسنعماروش وح e یزوخ ر د او هدننزویزور یروخ رونلواقالطا ||
 ینلصا هنا لو هح واوندنناسوح رد اک سک یارب هکر دس اک هتفوکص یژوخ ارزردحالطصاهدنسهدارآ

 نوعروو راد هنسانعم هرب سو هطا هدننزو تسو هنا لوه واو تسوخ :تسوخ رددفدايم ندشاسخ رد هنسانخم

 ررولاح هدن اعور مو هدرا هع او غادهکروت روس دههروص :لواهدننزوهسو بال اوهعزاوهنوخز تروا تاق مخا ۹
 واو اب TREE او یروق رود هلل اوهخواو شوخ قم دوخ ر ولواربسعت قولوا راس ن وا ن وسمراک بو کروا

 اردد دیصقرب ندا رد ان طمروھالەذدنهۈرونر د هاتو "رب رهوح اصوصخ و نارسوەزاتوىزطاموغ هللا لوھ

 هسوآ هللوهګواو هشوحرار .دیدمربساداشر دن ار یرلکد ید یکلسف شاطلسکر د هتسانعم مرفساةاش مرنا شوخ

 شوقر صوص هن رل هرز نحو یکی ئا ڈان هبراو یا دخدو یمشلاص ام رنو مزوارد هنسانعم قاشابو ,ةلاصهدننزو
 هداصح أل الغندرو اواکر د هش ودر د ړل فد حرب خر هشوحروللوا قالطا هد هنحرب هلشس ند هک لف حب ور وردندآ

 صضوصح هنر ەر: زج حب هدنزویئوک هللوهحواو یثوح ردمجربهلءفس ر رهپهشوحردهباکندنسلوا بیرق

 ردهنسانعم قلوا ناو نموروغ نادل رد ی ام ندندیشوخ هدنززوننشوکه لو هاو دہسوح ردشودرنا

 یشاهزوکطوهحا تورج ناف زن کلنز در لر کردا ناز خروج

 ابرك ارلرب درزاحهدن رعر روا یرهوب ) حارب هدر ر همقبح همقرح هچش کور اقحهدز اعورون دیدهتلعی :راکدید

 یشان ندنفبدلوروات قو>ح ید ض رم ویکی دلو لب وتلازتشکرب زاحد وخ ابو ن دنغیدلوا ضر اهر نط عوف

 لک ذ هدهحوتفم هد زو لوط لا لوهجواو لو تر د هنسانعم ج زمو فول ءلیسر اف فاک کو هنلوا هيم ست لوس او

 ضد رع یرالاد ردت بت یراک دید یمهنزرنا کرد ین ار مس هدنزووربو رو والورد هنسانعم لوخ نانلوا
 انلوخ ردهتسانعم شوو یلاخهدنرو هلول هلالوهحراو هلو رولوا وشو ەد اعوهدرخ یمنشو هیبش هس ارو

 هوا فرمصتمهسرتسا ميکرههیلوا ین مپ نام الج هدناب یلامعتساو فرصت کرون دهن هند لواهدنزوابتوا

 لات ۳ ردهنسانعم ل الهاولتد 1 زوب دمدهدس ر 3 اوا ۱ راز ا تزدهدننزو نو نوجا

 ردهنسانعدا سو هناځ هلا لوهحواوور دهنسانعم رکتو غامدورورغ ۶ ردیزا اره اظرد هسنانعمدالحو لاسو

 ناهج نوځر در دکر هصغو غرکح نوخر دره اوج سانحا لاسح نو خرد هب کن دم اماک ۀ دا ماج نو ځو طن وځ

 لصاحندناویح کر د هباکن درا هنسن لوک امو الشم لاو ندترغوو غا قدوس ناوبح نورد هباک ندقفشترج
 م وصوردردکوهو دن او رغ لد نوح ردهباکندهدا م>توخو سورخ نوخ هلا هه یاځ مانو> رولوا

 لع ا لاح هنبسو كلبا قلیرازو اغا ندرزآ نیخاس لدنوخ رده کن دتفشمو رسع بحوتسم یرورسو ۱
 خ رم نکارولوا باک ید ن دره اوج سان جاو هفوکش عاون لال د نور ووا هب اک دقمرب وڌ نب رانا بوالر طو |
 ,شادرف ردندرقاقع نراس نر ردهاک ندزوکتآءدا | از دى ار زر نوح ردو ر هونا راف

 هد کاکو دور فاق بودا لت ی ولطف شوامس لار دعو قحا تاسارفادک اتقوردورادكنر خرسیراکددقاع | 1

 زود هبول یم رد فورعمک راک. دد یاعاهب ول هکر دما ممد اور ورب د م وخالامدەدہن رعید) واادس ندرب لواا

 ) 7 او
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 ۳ .افردشوفرب لحوکندهحرس هلحو تفمواو لوخ لوخ زاید خدهیلانیهرده داد ملتعرب لاتیهور دید آل ا یلاوو

 قلتحو یدلتأقالطاهنش وراغب دوطراضعدور دنر اک دن دس :ونساالاح کی دانا هل هلا هرم هج ال ارلاضعدر درب
 رده دشاتغش راک تمدخ هد ر غور واکه نسانعم فورغالوقر هدر عماد اوررورو دهدهنشوو
 بووی دشزو i HEAR EREP لوح ی هباواو ؛نوکسو

 ةد ةا تیغ رز اشا رانوسراب ما ا

 یک زن وش الار کلبه درر وش دهنعوقامب , كنم یرلکد دلمد رمو كافور وت دهوا لروح

 هن هوخ رولکه نسانعمز ټو د تورد هنسانعم یدنفاودنوادخو ل امو تحاصهدنزودنح دنوخ دن اوج زد.فرح لبس

 تراوخ هکر دهام قرغورت ەل اواو نوکسوردهنسانعمق زااکو و راصد زاغوبو دو عود هکردنفدا نعوهدنز رو

 لوادوب هدنزورلپ هه وخردهنسانعم ح وعمویرک اهدنزو لس لهوخ ردد و طرندنارو عظندندب هل اف

 هل اهددشم یاورونلوا ریبعت هغلغورول- شابک ترج کرددشتروم د یعدردهنسانعمیدوخ ءالکهنا لو هحم

 دانان وو دو یا هلودعموا وو روش دهنسر نالواقشمو یعاربطةصاخو نینزقلطم هدس رغ

 یراسجرسو تلاخدا یم هک یا ندقتلوفرت ندش ناور لغد ریو ردتب وطرندی حرت ندندیشانندتت رار

 دحولا نولوا دوسزونهیراهنادهکرد براو یا دخدشاب هدنزودیودد وخردقمار وا ه هط رقم تةشمو تنح ابو

Eهس ره هسب وخزولکهنسانعم رازهلغو تانک اورازیدیخد لیسو لزج هدنکرترارردس هن , هناوح هوا  

 بسابرثک | یی هلکو  سرف ل هارد هنساتعمزوغاو نادانویج اه دننزوهلوز هدو خرد هنس انعم هشقاننمو هشح اړم هدننزو

 رولواردصم مسا ندندلا وخورواک هدهنسانعمیاحو قمرناو رد هنسانعماشهمز رەد اچ ناو خر ر لوا

 هدمتسانعمرالاسنا اوخورد هسانعمخاطو ی آهدشزورکیل اهنرکملاوخ رد هنسانعم مشو د ك عو هرفسندملاوخ

OTE OSEANیانردیوخ ردهتسانعهدب وخنانلو یو و  

 ندشد قثرط رولوا هاکراقدح هدنقا ارطا نر طو هدنحوا غمر رار دید نرو هنط هکر د ییلع ناغاروة لا لو هم

 توصیوص هکر ددهنسانعم مخول قوم ودا راو یمادعمیلاهدننز روش وش ر و یر حاد ەد ہن رع شود

 ؛ازضکا کود هام هبلق ۳ رونلو ااا کریک اوت عید ۲ زوئلواریبعت

 دوحووقاراو هاردهتساتعم توخو وکو لزوک ۽ روالوا رعت قواناص ردح اغا یک ەز < یرومدنابط

 یدوحژو ین اددکردهنسکلوارآد شب وخراریکب وا هماج هکر دیزب ناک م سقرب «ندش قم مع کرد هتس اعم

 شیاکس رانو دیدوق در دتحار نالوا مزال ددا نامه هيرو رر اا هتسودنکن ولواهدندق

 هلوا شب | فاعمیناسل ندنالکقح هکر رو دیند هص طش لواو هوا لوخشمهشاد شرور هاو وردت مھ

 تعتسطوقلخهدنزووب وخردهدنزک ددموععمیاخثلات ناب ارد هشمانعد عزا نمو یک اهن زوراکشسن راکشدوح دوخت

 هدننزور !وکراورونلوارممعت توعال توق هکر دم اعط ردة كحهملبا | یلیرلاتماهدافزو العاو حر د هنس انس تدا

 یربراویسانعمج واهدنزز هراعش هرا و هراوج روس .دهنسهروکو رعصدس رعوزدهنسابعمندروخو ین وك > ی

 رک كرازامعمثلان ردونس انعمماعطح هلوا ند ماوة قو نلواربعتهروب کرد هرم اتعمهدعاتو مسرو رواد
 دوز ساندرو کر دود ناتو رار د هواح ه :رقو قدنضمو هلکسا یراقدروق ها زالنمهصو
 هم انعم اوت او نکو نیتمو رد هنمانعموکیوشوخو لزوک ب وخرد هنسانعمفدروخو كج هب د وردداوس

 نیو هناوا هو هسعت هلا مداب هکر دیقاق یسعهدننزو فابوح ابوح لع اتداعلرت نعد ندرك ناو رواک

 هلخوتفم باک الکبوخزارب دهیمومهماعردفور عماکرد هشناعمایمومهدننزو یدرودهلطو نم یاغو یسراف یا

 € ع وخردیدنههرود نم تغلرد هب انعملو اجد ول نالاکب وخ رد كت انی راک د یدقاربد یز برهم

 زورفاناتسد < رولو رنيم ك دبا دکر و دهنحات لمورع ةا خەتا شرق زه ۱ راویسانعمی ]اهر برو کا

 كناولاو رک ه روند دنکرت هالاکو هشت 3 زار د هز و دد جب وق ۳ ردک> یراکدندقشاعهربماو کرو لع هکر ردمعا

 هح چوک جوخ وخ دولوا قارببهن دن لو نوبت هدرا لک ض تور سام رد لوا روس دهنساتح نیک

۱ 

۳۹ ana 

 هړښرو ۱

 یانوردهنسانعملرکو ورابلاسناعا ندزغآ | هل !اروسکمواو یوحر د هنسانغم جاج وعاو كابزک !یکاهوخردهناتعب

 4 و A رمتغت داد کرد هسا تعم تذلوهز ورعطهدنزواوشا >ردهدنزک ذهر یاخیال بازار دیاداریاهدنعف دوو
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 رو Fee af 1 دو وخ يان اوارک دهد تزو زور رپ هوس رولوا قالطا هدهرورغمو بم نالوا ق داع ۱ ۱

 زورو لکو مهرزوا باتف اکو دما هتشرخرپ ؟ رد هنسانعمز اش ءایضوراسس"یور !راویمانعمزوقط هدننزورب ||
 اردن دنساس|باتفآ ر ديما! فو کی نرپ نوا كار هر دلوحاک |یعظنتو تیژر لصوصخور ار

 [ نهج ییکرت فصو ۷روناوابعت توالت دو کر دلیل مانعط ٩ رونلواربعتداد کرد هنسان عم تلو

 € کف ور عملا ینروخ ٩ رارب دابرج دین بم هکروش د هی رک ار واک مال عفو لع اف بس اندندروخ وخ

 و د هما عطزړو اس لداو چاپ ایہ ووو داف نوغیواوقشارو قبال هدنتزوارمب او روند

AN EGRETوند دوس تیم اومد بازم  
 لمکمیعارز بابساومزاولع و ورولپ رپ آ ندناج نوعا ق قمراوصناتسد و غابوالرت هکر دقرآ لوش ضعبلا دنعو

 روند توع ال توق هکرون دهم اعطر دق كج هیلبا قدر لا ماه دننزو یارسیاروخرونب د ځد هی یک | نالوا امو
 نالوا ضر عهدو: وا هکرد هنسانعمیمصد رغآور دیدآ ناطیشرپهدنتْغل فای رسه دزو ندیزکرب نوی خر وخ

 یدس كي ندروخ ردیذام لعفند ندروح هد شزودرد دروخ دروخ رار دید هنا دعو سولاک دہ .رعردقلرغا

 بسا مو قیالقر ہلوا ےہ۔|یظآ دروخور دروطسمهدهنسانعم كليا زىر ەز رو ىع افواءدالضفلادیومورد هنس انعم

 بور روسندنزوک هک آهدنزو ناخروضنم ناتسودروخ ه دننزو نانشکنا ناتسدروخ رولک هد هنسانعمیفاوسو
 رووا قالطاهدهن ,رانادفوزیلفو هب رللادهزان لراشارت اسوروناوا لوانت هلفلوا شوم هکردزلف هزات نایتیح

 ۱ هل كمروح ردهنسانعم قشولجهم هدنزویدیع یدروخ روشلوارببعت جم آ کی دوش ماجر هدرا

 هب رل هفتو رلراصا روس لر :جوچ نو جا یف د نع تباصا کر د هرهم یربکد ید نخ و زوکهدنزو لد یم

 ینکبانواكیآر هورد هنسانعم قشارواس زوقیالهدنزودنجم دروخ ر ړتغل هد ناد چم یازو هددشمیاررارکید

 ن نامعت نوح اروک مارب رج کرد هس ترامعرب ندرب هدبثا ارغردس رعم هنروخهدنزژ قدرزف ینروخ ردندآفوک

 رد هس هن ریوردعضوم احد SS وخ هتي ربردراو راکش وک اهتنموالعا یکیاهدن 1 |یدلب ان رذنم

 واس یر امعمو قرورة هدوربض رد لبا نییعتهاکتدابع ق اور دلش م ی هیت ج وام دنا یرب یر رد

 هفصو کو اوا مر هنا هاکشدو یدنلوارکذ فکر دهنسانعم قنروخ هدننزو هاکمدق هاکترو حر دفورعمرافس یازب

 هدنزو هرب هروتردهبانعم لوا ید وډ ه دزو هنرو هنروخ ر دغه هاکنروخ هدننزو هکر » هکنروح رواکه نساذغم

 شسدرروم هضافا هرزوآقبالخ ها برپکلاو مات علام هز اسییاعدءالالا ضيق م انج کروم د هب یونعمروتلوا

 هدنسهد امهرحن 2 یلیصفت انعم یک :اودزولوا قالطا هفاضالاب هد هب هصح .رهندنسهکآ اواسراق نانلوارابتعاهصح

 کر نبرد من اناوخ مدت هر مش وانت یا هناذایعلا رون د هروخ هدنتلع ماذچو یدلیا نارذک
 ا !شمناکیج بول صان لعاب کز ولک نښانو لاعاو یدنلواناہن هدینسهدام ۵ رهزرحر و د یلفدهدس رع

 قوب هد ننزو لوت سرب هلا ههه یاز لو درو - ردیساشریشدراردرهشرپ ءدنس هکلواسر اغا لودعمواو وش راهرو ۱
 نو ربیع نامطروک کر درجو سس یالباه اصوصخ ورا اموعهدنزو مرغ مروخ ردکح و رب هدنلکش یتیوب ۱

 ردک هم قاناویج ینارپیرون.د رامامسهدیب رع ر دیجاغاوغآ کردہ رعم هرهزرخ لنک اواو جرهروخ |
 شوخرولکهنسانعم هدیدنکو شخوقوردهنسانعمهدنکربف شع ودهدنرو هتسد هتسوح سوح یدنلواناسهدشهدام 1

 ردهنسانعمب وذو لزوک ۲ ریکعدیسدنکو یدنک هکردهنسانعمش د وحودوج | دادا مین رو

 اسر اشو روسد هل هدم رع هکردهنسانعمهبو ¿ زونلواریعنات ناو هکردهنسانعمرهوشردامونزردام ۳9

 نزردامو رهوشردام هدنزونزاونملج» نداشوخ روت دهلی وطه دن رعردهنسانعم لزوکه نو شوخ یاهدنزو 1

 (نماتنوحرون ده هسوله دزو یزو درز یزو شو خرد هدنزاس تشکنا شوخ روناو رعنا ناو کرد سنانعم

 اردهنسانعمی ماتس وخ نماد شوخ ر دهب اک تدوزرآ اوف دوش لاک ش هاو شوخرد هنسانعمیماشوخ هدننزو نمادرت

 تومحهدننزورا اره د صر اک شوخا هلرا ع وطمهدابر یښنرپ دوی ورو هکر ون دهب لوا سر اف فاکماکسوح | ٣

 هدر عرار د قلق ییلخناتس ؟رتز دک2 ی ی کر هاچ یار دیار 1

 شوخو یوقا ندنفاس كنآقاسوربک اندنآوهربش«نتروزورفا ناتسب یقروزونم در ؟بلنف یکتنرف دیکر د ا و

 ۱ هراتحارهزاتو عفار یهدنالیسو یلاهس او یضدافو سدابودراب راردناسرع هل با زورفا ناتسب هدراهحغ و رم 1

 كمن شوخ رواک هد هنسانعم فول دو فولا وردا یرادروتو عفان هي هحرقو عجو نالواهدنذا یسهراصعودیفم ۱ 1

 هیهدنز اسزاونشوخ روناواقالطا هدهبارالدب وبشنالوایحالمو ناورون د هماعط هحوازوط هدنزو لدجحا نو
۱ 

 تبسم

۳۹ 

` 



fot 

 زالمورل راس ند راک عاولان وجا ترسم یربخرب بو ن و چا نیلکه دنرابد نارباکر د هبت لوا عبارر دهن رلانعمواچ هر |
 بيجو فوخرودرو» هدنتزو سالبو ردهنسانعمبلاطو یلکتساهدتننزو ساط ساوجخ ساوخ ردتغلیدهدنزو ٍ

 | هر , زحو هطآ یرب و ردهنسانعم هدنامورفو نورو یربراو یسانع»شد هد بنزو تبار تاو ردهننمانعم

 ندنتساوج ردهنسانعم بلطو كسا ث اار دهنسانعم
 نوا عات Fr لام عنار ۳۷۳ دصممساد

 ۱ لر

 هدرب كح هيد یدلوا هو یس دارا كنادح الثم ږونلوار عت لید کرد هنس انعم تعشمو دارا سماخ نو سلوا دقن

 رد هنسانعم بلاطو یاو یا در دکي مندر هی تساوخ هد زورا دساپراتساوځ رون ددواننجاړخ تساوخ

 هددهنسابعم لانیمول امو نی انعم بواطمو دلو عفم مسا ندنتساوخ دننزو هت ارهتساوحرواک هدهتسانعمعیغشو

 هدهروا م لالخ القمر دیس هجرت كانظل نعم هد رعونوساوا تاراق عو بل الما رک نوسلوا عاتمودقنلرکرواکر
 یداوخ ر دهد نازم یکمتسدانب ردن دمالک تایوشح تالک هلوقمورو د نالفهتساوخ هدرب كج هب دنالف نعل اا

 یساوخ هکرح هډ ربح هند یدا ارا هکرح الشم ردیلباقمیربحو یر قرد هنساتعم یرانتخ او یداراهدنزو يسار 1

 رار دنا یضن نوجا كرك بو ؟رواراروناج هدراتاعور نخوه دراعات کرو .دهنروضلواهدننزو هساون هاو روت د| |
 ری ہعت ينشاف هکر یسمرواو هطروع یخ دهب هطروعو رد هنسانعم هجاج دو قواطهدننزو اب لاوخ :2لاوخ راربد یوا هکر ۱

 زالو لصاح ندنوت مدرافاوا کرد هنسانعم«دودو سیا هدنزو لام لاو ردذوش | اهندنوبقالطاهنم ؟؟ویرونلواأ

 تیوادهماعرد هقح یرلقدز اورا نوی بکر الراب ا5 کرد ەتسانعم تاودهدشنزوناتسسدات تاتار ردداوس |

 ردهنسانعم خامطویم 2[ هدنرو كاش للاخ اوح ردهبانعم لوا دو ةدننزو هتبتنادهتنبلا هتنسلاوح راردارممعت

PEGتھمواہب زیرہ او یسانعم تر دهد سنزو یلاع اوج ودیشابرمکینثاجوج هر  ) 

 رکیزا رکملاوخ > ردهنسانعم ویچ عار رد ان یاد یان خط زد ساھھ

 لاو او> رونلواربعت یش اب ریکینشاجو یاب ج هرس زواک هنسانعمرالاسناوخوردهنسانعم عابطو یعشا هدنرو

 رولوا هک ندهدنامو ماعطهدننزونان نا ناو ردهنسانعمكلم هشود كيو هرفسندملا اوخرددوخ امندندملا حا

 ناوخ هب ییدسو هن یس "قوق مابعطرو د هګاوخ هنکجو کر رب دی دهب نښو ق بط لوس شازوآ ندقورخوا :

 ارواکهنس انعم ك ساو رو” دەدەنس هل وقم سخوراخو هتوا نایب نالواهدنخلارا نیک اولا اتعاودیراکد ی !یالطا#

 هل سر اف یادو هلو دعمواو هرابناوخ رواک ما لعفندنوورولک دهنس انعم نوع دورو اکي ما لعف ندر انعم کی اوو

 نداتفا نیرر هاو >ورر هم اوخ رونلوا قالطا هده را ابزوماو لاور دریک شوب هکر د هنننانعمناوخراتسد

 رالاسنا وخر دیشب شاچو یبهرفسر اسناوخ رڈباتملاع باتف آ | یدرلزوب الف هما اوخو رې هاو > ردهباک ۳

 امعن ناک ایت ناو روس . دید هب ی 19 جاطدروم دو ین رکی تشاو یخ ابهر ةسرالاسذاوخ رد یی

 | کره د رار دیا ماع یالص هبیلج نودروشد امریو راک ضمیر اسو هدرا وکو د نبط الب دکر وب دهماعطلواهدنرواا

 هدنرانوکه فولعندنرلتاداس ا هناصسلا نا اب تفح هبناجعهنافاش نبط التو رار دیا لوابت ب رولکه سرولوا

 ويزا هدر و واک و او واوخ ردعالمتب اغبقالطا هماعطی راک دليا حیا رهن امهیارمس كنه طولتاجوا
 د ندبهاوخ هدننزو شوال هلن اه ۰ شهاوج ردا دبندابداورد باوخبیصآ رون دغخوبهدرعرد هتسانعم]

 یابو هلو دعمواو ږلدوخ لدو نوسسلوالنش لر نوتسلوادقن رکن ولک هنیمایعم لامو رد هنسانعه شدتسار دردصم

 کرد همانا یریرویمانعم جا هدشزو هلا لو دجمواودوحر سان نادنو جا دز لی هسراف

 ردیلبایقدرمغ هکردهنسانعم نعو سعنو تاذقا رون ددن اددوخ هدر كج هبدرولسواالقمر دماغ لصفنمربمض

 نالفهدرب لاح هی دز زا ی یربغرواس ید یاب تار الف ال مرو نلوارب بعت لا یزواویسودنک دکر دو
 زرد تدو جزا فالف المر دیلب اقم هناک وجاب ا مرخوانشآ تلا زار دار رکید هنو دناادنمارد وخ

 ندهنسکی اس؛نو یدوحوورو رغمو بهم )سیر اف یادو هلو دعمواو تسر دوج رولو| كع در داکد هناکشر دند انشا

 هدسرو نات ناتسدوخردیدآ n اردن اعابرد 1 |هرو کم یاتو هاو دغمواو روسو دوح روښاوا ها

 3۹ درسزوسدوخررب د نقشع هدییکرتر روزلو الان :لفلوا شوحهکرو روج دەرى ەزات ناقتح بروسندنز که هجحآ

 یآریدنکو و بولوا هرزوایدایم یدنکهدنز زو هماکنههماکد وخ وخ یا E Kis هتساعمز زد دوخ هد رر

 هدهبهنیسک یاب الودیقال هنشابیدنکو و رون ڊ هرورغمو بجمنابلرا لماعو لث او هس رد نو ی الرج بونکب

 ا دوخ ر وناوارببعت بیان یادخردت ۱تنالفا تدانزمسهنیرتو می کر دنسانعم یورد اف روئلواقالطا

 هیرفو حد رونلوا قالطا هدهنابن تبان ییادخنو وردو خورد مسکن دیا شالا ضرعام اد کیچ رتسو کن یدنک



 هدنراوخ ۱ راو ینا تعم يلا هد زور از را وخ ردة شاع" کربلا ورا ریشکح اسمز زدتراشاهن راح الغلا نه فرط |
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 هلک شاز امههو هر ر ردو ادراج ههصآ ثلائروتلوارببعت كاتتا هک ش هاو تاطینات رددنسانعمنب رتاویسح |

03 

ESETنیس ان ردو ادعم ید ی روعواوذ شورا و  

 هدر :رعرولكەنسانعمولتداءسو واتنچوردەنسانعمدرابو قو غوضالئوئ مق كن انخ رد انغملوا دون ا هجم

 ندنذنکو ارد هنسانعم هش و کو قح ید را فاکو نو ول وكسر واک ەد هنساتعم تاوهش وقلعالوةور و دل وط

 مدنمهدننزو ناکر زب ناعکنح > زد هنسانعماتداعسو اشوخ :اکتنحم رواکه نس انعم رادتخالانولسمقشاعش هک

 ر رون حو رھ ەد هو تقم درو رو مرونجنر لک هننئانعم [ناثسهننکحو مقدم و دادن دیو هک ح

 ترطم رک اشخ ردهنشانتعم یغتو برطوادورسهدننز و اند اخ ژواک نسانغم عرا نمو یک وردهتسانعم ۱

 ندنخردیضام لعف ند ن دنه دننزودیپزک ددتجر دیزل رهز ترک حر دز مهد میدشتور داد اوخوا

 ویو رک سمو عؤىطموحود# زذا اوعفم مما ند ند نخ هد و هدیزکه دنر رد هنسانعم ناهس او لج)»

 4 سل د رک طارم ههدنبرو 3 لح دان |ل ومجیابر او نخ رک ارقد دکر دساتل نشحن عو درب هناا دمو نزول ونک غ 3

 چوار دهدنعر هم یا لک هواونا- ی تک نوآ ردغفلدد بام دو رولکهنناتهمعژازو نکا وزود

 هردو هلکسا راز TST اوت اکو تغلربنا سقط و هدناب

 توپ وجه ور ی E یو rti کردواچ

 یسهنالا 0 تی نالفاو هقدرع E روس اسا اتم ازا وا الت اط تابت جا

 یوحو ناز یوخ هدر حەز رد ناجح وار و وضخ و آربالثم هنسانعم تشمکی ج وآ رب 1 هنسانغم تسد

 هیقوزک کر دهتسا هم تلاف ۸ دوش دهحامواو هوا هدناسناهکر د وضع نانلار عت یرغصكت 1 رار دهاکز

 نالواهذتسارا هنسن کاو ىل زا یا ندماعط نطنهدس رعوردهنسانعم ملو تاهدنزواودا او رولدروقهس نالا

 هدوذمفلار واکهدهتسانعمفاع رو فاق توربو روالوارسعت شد 1 ڪک یار اك غا ا یتااصوصخاوهوولد

 شوكر تباوخ روشلوارادنن هدرشحمحادص قحاردت وداع هکر ۳ رداد مون دنواخ ناوح زدتغل هد هل اهزوضقمو

 ندابند لوعهاکماوخ رولواقالطا هل ق هس واویزا ناتسناوخ زر قوا دارا |ه دن لافغا هک ینوهوا ناشوط

 شاركو جو شار وواو شار واک ر دیشفخهدنباو د هرانزو هدر اوه دینباوخ رد غلانان لفط هدیداد باوخ رده اک
 رولکهنساذعم ےظعموزب زعوردهنسانعم هناح سر رو ادککواعاو یدنفا هدنزو هحار هحاوح ردە رانغم

 تیعجبحاصو یلاوو اح ورو دهب هک یحاصل امو لاحو ناکنزور واکه د هنسانعتر امنخ او ن سمو ولشاهحوق وڌو

 نارات ارخر ولرا افکت توکار ده هنسک مداخو قشاوطوزد هنسانطناجو حورو ر واکس رانعم
 هماجطر دج كج هبلج |تف  افکه دنزوراز لا هدسونم ئان را هج او روتلوا قالطا یو 4 تنو کوز دنر داب یر

 >اوخ تست هرب یربکر دیراکتتمدخ اغاریوی رال ویدا نا دخ اوکو واز عت ت روع الت وق ەكرۈد

 ار رد اتف [یرزآخرح هجاوخ رونلواقالطا هدهن هناخ خن او روس نادان روند شات
 ك“ اودىھسناخەحاوخ یمهقنلخ و یشح دود ود هحاوخ هدتفور زد هرم حر عفو فیطار مدشنهادل را وک

 جاو یدنلوا هست رل سا و لغ یا راتو عا چاه دع کوم لوا یار دد ناوری ر دج هح او یسهفیلخ

 حاوراوودغلاق هوس لطفا هيلع حالا شما اان حاشمختاوخ رۆ د اذ هم زاداذ یرتشموردناتف [ | كلف

 رهلوا لامعتساز ارس کر ییماراوخ ی .نگگر تک نادر لک او توی ندروخر دلعاف مس |دردتدروش هکر دلت

 ناساولپسویالوق 3 ردهنس انعد ےھت مو یرغوط ۳ رددنسانعدریقحو لناذ 1 رو نوا

 هدشنزوراززاکهناهدختو میام رابزاوحر دیدآتنالوزرتءدننلاوش یرهدنزبا < هتسانعم لملقوز ۱ "۲ نردهنشانعد

 متعتداد هکر د هنس اعم مطور 1 رو تلوار بدت توعال توق کر دماعطر دق خب دنا یهر دس یربراو یمانعم جو

 را رهوراک اب هدشزوزازراکر کر ار ردرهش فورم هدن اتسکرت مرراوخ زدیدآ اضفرب ندنرلاضفاراذع ۳رونلوا

 رفزتدوباتسندنا رازآ قلخ هلدناسل اعادهد_تزوهرابزاح هزاکراوخ دارا( یک ر درا: دن صح ن دیار ةو لملذت ی اخ
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 قلواروهشعو ردکمر ؟جزاوآندرا والس قنطز ساطو قمقیح سسهدزارب فوج یک هضو ماجوودا رصو هد عا

 هدندنسد ورد هنسانعمروپسمو فو رعمور اوهفم سا نان هد دن کهن انا اوا بس ابصادصو تدصو
 | هوکوروند هبدنسک ردتقم هسک نت نو فذصآ هدراو دا لعو رهام هدمشنوم نفور روک هنشانعم ناسکه وجودم و

 [ادوفغنو ن نکلو ناطو ر وتو یعتوقن رم دیده درصندنا كعد رار ق وچو لاو الشم ماجو هدو ارجو
 11 هدسرولدز نلضخردهدنرک دهر وکم ئاخ :EE روند خد هب یدر کحوننط نالوا ارداصندنناواوللمم

 8 ەدە رو رار د دس ونمو ترناتح KE تابه رعد رم تان ناز زقاص هک دنا یهوک نو

 ۱ ارز نکا ورک ات چچ رد هتسانعم زینخ نانلوارک ہد هح وتضم هدزورککد رج روش قالطا

 |[ تام یراکږدناروش هدیک رتهنادو رو دهی نارزپ هدس رعرار دا لاخدا هدننعهبودا رد هنادعونرب كن هانس
 || درد نش کاخ هدنا مفصاو لرتفش مدز ارش هم امر دمت رب لت ام هداوسو نرجو هخزواو هد رخ مدت اغ هکر دم
 .هنضانبردراو یاونا کرو دۆ : اقاصوصخ و هبهنسن ضا ابو انس را يفك تون نوکس كتر نیر غناردو

 ۱ ,یماطرف تپشاهدس وم هل دار یزد ارت ضا :كنخةرقنورون دیاد .رغەنالۇا طاتحداوننزارب

 اد وتد محاهدین رع هوا بلاغ هجا یداوښکر ردیراک دید یرق هنروط لنخزمسو رد یزاکد تیاری يعتقد و سرارب د
 اا کودتا ارق یرمدداال بهم زوم .دقلیاوشعاهدب رعذکردتآ .[:نالوا یزل هطقن داوسو نصاعب لول ورور انجو

 ]| هناشنهدنزو لاکضب داسر اف باک لاکن ردن راکدم اربع یربق هل یراکد ید شن او یلاو ریون دقرزا هدس ربع
 ل ارد مصر ید تح ر سرو لوا دنس رب لس راغاظناتانرد بهشا مصر هلاهموعصیاب تدتلنخ ردهنسانعم

 ۱ نایماب هکر دررب 2 هلبوب ه دین اععم .ناسناردعضومرب نرم اف اضملد کن ایمایورارب در دقو شعم نو شتر لو اهدا

 || شتسرپ بوذنا شارتندنشاط ینص کیاوبهدعبضوملوارکر شم هکر یا لقت وشو رده لب زپ هدنتا یم لب هبا هنزغ
 بولوا عونصمن دشاطهزا کی یری ر هر درادو دعم ند ره د بن اگر درانوب ی راک دید ثوخیو تورم كج .رعیدنارردیا

 حیجو ېدیارولب زکخح بواقرچ هنب رل هپت نانو للاو ن دنراق هک هوش ی ږی ا فو ج یراچ او ذق هزادنارشیکیآ یللا
 هکوش هکردکلنک قآ دطاحو تانک قلطم دست یدیاروادراو هام هنچوا یراق یز واتش الو یرلاضعا
 || یرلهطقنداوسو ضا ل و لو روز لنخ زر بوم اید کیت هغو هډ هکر اکو چدال هک وشو دکر ایم

 ]| یرالستلنشاب هکردهنسکی لوا هلتتس راسنکنخ ناكر ووا پەت یرقلط هدیکرتو لداو شمس .رع کردن :اریقنالوا

 ندممطظعا هزس كتورابر دیراک درس هک کر ديما هروشوز د هن انعمرسراسو ضا كج هلؤا شمزاغا نوت سو

 تداعسقا ارور رق یرلکد ید شرت لر د قلبا ساو ر روس دید هديه یوو ردهباکتدر كنها نش

 لضفا هنلعتوکلم یاضم ضرادب رو اضوت وهال لای اع هدا بانج هدج ارعا لکو ىنلواىالط اىد ەقاخ ر

 1 نش مرض غانکر درهما ٹو شکه دننزووکرب ,وكنخر ديراب وجعمتعفر بؤك مكر اتر تايصلا لک او تاواصل

 روشمراص هننکد دودزنک | یکه مشعو لث ام هنربغو نوفصوز ست اربیوز کوکو ها یکے خسر دابن نانلوارییعت
 هز کم شو وخ ندنلاالصاو لطعمو لمه مردن دن سة وجو نحو عابنا لو بخ ليم فار وتر درفت مد رعا

 | هدمنح ردهنسان نعم صمو لما کز دیفدا مح ندیکمندینخرد یخامندندینخ دیتخ زاریدهب هک قایلیو

 ۱ مرفرولوا ثداحهدزاغو هکر دهننلعقابح . لانخ ردهدنزکة هموم یا ثلاث بای ردلوعفم مما ند ندینخا

 هباود هکرونن ددنبلع هبجار سه درو مالع .ماننح زدم رعم كلانخقاتخراللو هنسنوزامل عاع نم ةنردشسسو

 ۲۹۲ حج هرننج روس د.هدهب یتسد ی برک وزو ينج اردو مەد هبادیدشتو زرد چ د مان دبر د صوص

 ل ةلخ هکرون .دهغادرب قارطراطیزغاهصاخوروس دون اوقو سو پوک ك جوک کرد نسانعز مش ؛دشزو

 نلجردهنسانعمیعوط لوصا هلا لاهدنزولدرا بخ |كىنخ ردهناکندک الفا 2 اندو دهر ودهرینخ رد واک دیدهریمد لعد رګ

 ددا هبرخرپ هدنان هدناشحد هناا ےضو راریکب عرو لهاژناشیوردو ارتف دکردهماجننشخو تشرد عولربو نورد جد

 هدننز وهند هبنج نیو دف دست یا تدعابو ردهنسانعم یسب نیک طارصهدننز و روزرپ هل بزاف یا روت
 نویرمصو لب .درتررودی «هربخ دوا یک لس سوروغلد نفع هکربب کش :)زودندخ ربط هدنززبطیم ةوةنغام

 دذا اوصا خان یا یک چۇ وصال هدننزو ندیبنج ندیینح ر ولکه د هنن انعم یدنکو راریدید
 | هکردیعما شد میر دینا رس ها ەلىم ىا یل رگ را ین نماد ناس او ناتو ردقمرتیجزاو
 هاوای رد مهو یرک د مھ کرو دمصحلوار* نخب هد وعوزارر دنش اهن نراچ ا ښوراب جش ناب د شوو هکر

 هدةجوتفمهخح ردت ا: یرلکدیدناشوب کردمنمرد دنزولذرالصجردت اور هدنخایخسسر اف هدننزو خنک خخ



۳ 

 i کاکو د YS SESS CE GEE رد هنسانعم هح هدشزوهرع هز هرج روس یر تماما

 هدر همغگورو دمنحنارشا توضهرزوا لوصا هلغلاح هس رب یرب یرل یاهحوتفمةدتشم یر دلع یکی دلیوش

 ارد رلکدیدوهظم هدناتنب رع هلو ندحو ابو ن غرب یز اورو یر هکر و روند هبهرئادوفدلحوکلواوردزرت اج |[
 جو کردهدنسر ها لصتس فن ی دی نوآرد نام دروج لر خرد هدکی مهد جرولوار خ هم ندنظهل مخو

 3 اکو ەدنى ەز رز کرد ةنسانعم هناخق اطم نخردهدنرکد هحوتفم یاعلوا تابردلجشم ی .اکرتغل یاش مدال

 | قالطان واننا یکورو دن 2 او نک هرب قضا شن اهدماجن روکتا ت لو اف دز قوا ۱

 هر هنسک ندیا لاصباوغالداهزکسع خسبدازوس رکسع رس هدنتخلنااسکهدنزوهدالق هداتح رد دارانو نبدا ۱

 ۱ ندینادنخ ندساسخ دز کت مادر ارج رم از یورو تذج زرد

 ری دهسپکطارصهذشزو روبنط روبنت رونب دندیناجول آهدزاریشرد هنا علمك ادلقت خوک از هو ۱

 هجص هد شزو هبي هبنخ هبنج ردتغلهدرلمن اتش اب یل دبابو رواک دهن انعم عرازو یفکاو رولت مانع تاعا بقا | ۱

 نالواهدنراسد لا نا مزوا یدراورصنانلوارسعت نارا هدراغا ورو د د رعد ہن رع ردت ورکو یتادراج | ۱

Êهل اراک ه ی رزواهدعدرار دل کوب یتفرط یک اهاراقاریط لروح لواو تو دلروه>نیرلارا ادا رر دىندەغلروقح |  

 زلت هفصو ناولاو کو وادا فراعتم هدنعابلرارابدوب رارات 1هس رزواكن نبوت كن هج پوچ 8

aشنعورو رسو ںرط ۳ زدن انعم دنشزکودونشوزان ۲ردهنسانعمعیاضو لطا اراویسانعمش شهدننزوخر  

 ندککراًلرکرون دەي اه یدلشخ ندیاروهطن دغامد هد لازبا توو نزد هتسابعم خش مو ەد ناک ءردهنسانعمز وضو :

 دە قوز دتل ا|فورعم هدننزورهس رخ ر رغاج یوم هديا لمحت هند ه دلاح لوارل عد نو لوا نشد دل رکو |

 حبصو رده اک ن دنسلالهمربنالوارو ظ# دزرس تفصرخخهدنعولط یادش شنو کر زره زونلوا قالطا#

 یدنلوارکذ کرد هنسانعمزز تا نور 6 ی هاطهدنفاقشنا لقداصا
 نخحرونلوا هاکیدندماتف 1عواو مبصرو هان نادره ر دقداصیص لیطتسم لکسش کر رد یدو چ سرخ ۱

 ندناوناناساشلابوتندمشوا روح انشا سخراخرد یکیتروناد یربزاو یاماها
 نلری شکم رابراعرذىف رګ هل بسد هيلز رار د ږد هدرمصم رود هنع ول فاس ,كنهلعنانلواربعت كام دمو كتف نعي ۱

 هدننزو ریک شریک خرو ۵ هب یداشخندیا رومظ ندغام ده دلارنا تتوهدنزوهر هح - راردنا لو انن نوحا ۱

 قضا نداتسال رام نم رمز وسو ل اوحول اوو لک شم اب کر ده رو مو هب رکلوااصوصخو هنسنز ودر اموع |

 دکردهنسانعم ناد اد هدتزودنک یواش تاتو رولک هدهنسانعم نانسوقارمورولوا ۱

 دتنکشو رونلوارسعتن a اوک هکر د هنسانعم یاو کهداب بز زرد هشه هفصندندیدنخ نادنخ ردکعد4 اوک ھل

 نحورون .دیورنادنخ و نادنش یور هنالوا ور هداشکو یکه لالو لکرد هنسن نالوا فسا قلحاکر دهنسانعمأا

 ی راک دیدیاذغد هیلرد 2 هدیک رت رد ور مدنکس | هدیناتوب هدنرو سوردنئس سوردزح ردنا ارهشزهدنسحاوت
 هدم رعذکردایدنه یاس یعد ر دیر اا داهدمنانول هدنزو یسدرا لیردذخ رارب دید یورریعش ردهناد |[

 ردانوکت : مع ناغشباوردق هلو هشه PEGE r دیندلورامیحآولنن و دیک رود صعد |

 یددقوص برقعو یول یر ولر خر ار راند هطاص قز و دو هطاصیو ین اتسی كن ادنهورار ریارتبع3 یزقاسرپ

 لز ردو یل هر« دور د هنسانعم حاز مو هفسطاو غالوهر حس ه درو نا تس ھر ناست رددیفءهذنباغداضهعضوم :

EON pe OE. TO: 

0۳۳ 

 دنودنخ ردتغل قخدیاتسدنخورونلواقالطا هننانهدو تلكم واز اجو رو, دیددسلح نالوا نانذمو |]

 ناغطراط نعم وزد هنر انعم هد ر ناصقنو هدیدنانزورپ زو زب زو تنمو ترتور اموراتر دن دنلسق هحوا نمو عانا
 شی رح دد رولواهیاک ندنماضلک هدا ور ماسة دنخ ر وذل وا ریخت هالایدالاو یلاحر ولکه لا واك ووا او

 یرلقرلآ هغل ر تمو یزاکدلئا قاذ نوا وک هلو ROY كوك هلاقص هل ابا ارو لز 5 هل اه وهم یاح

 ردهبانعملوا خدو شد و نت ارد ه هنسکی نلقو 5 قلخو یهو کس هلافصهدت اوررب وړ وان دیده هنس ۱

 هدشزو راکنز لس راسنح رده اک ندهدا او ولر یو دم و درایو وک شو لکو نجورباح ننرهدنخ ۱
 ۱ رسم هلن ار اسدی راضهووزای دانا لع لوس كکدرواراض:نودرداوک میم هنر درولا-ر ندنرازولاحوص 9

 ۰ روترونخ رد کرب ی که رز هکرد ن ندوحهدنزولکن لک خردهنس انعم سفن دو تاذدب هد دزو لش خراب دشا ۱

 ساطو هر تر داشا نالوا مزال یدوخوهد هڼاخ نعیر د هناخ تام هم و تابرورمض هکر د هنسانتعم تسلا تاناةذنزوا

 ]نم تجم تمرد قلب ی دو ندیم ر دیر یان دد نخ ریت یکی راامو ود رو



۰ 

 ۱ هب یربندن "او نصقر درب موکرب هک یسزب كىآ رار رک اک ی ور د غاز هدننسراشکت اک کر ون رون ده یردنالیراصهناّک
 ۱ .جوا کردهدنتسر هجم یاځ لضتم هم ناب عملا نوار لا ریتعت هضبقرد طسو كناک هک رب یت وط لاو لاص

 یزکارذفسا ندندیج | راویمانعم حوا ےخر درد هدنرک دهح وغم یا لوا ںابرداچشم یب اکو تغلزکس زویواهدناب

 1 ردهنسانعمیجاعو یمن و مار عص ۲ یک ینباچ ناکوورباورکرولک هد هنسانعممکولو بت اجوزدهنسانعمیضمو | ۱

 قندرف ینرفروم دەب هنس یقین ۲ |هباس .تویمارب هشیا هدننزو شاو[ شاجهنسانعمق اتسنمز نا یسهطوا شنق ۳

 هنالوق نعد زدت ار نړ نعول دوسانورز ام هدننزونونغارطنو باخ - ردەناتعملواىخدوتەشاچخ یکیدنزویسو

 هدنرنع راضو ردلضفا یضاس . كن هنالوق ردملمعتسم ریغو یا نلنعاولاو ردندنعوب هاست نانلوارتبعت

 یراکدیدناغو نال قو تواهح هرقو هلن وعنهرف هدیکی تور !ا قناتورفلالتاف هدب رع کدو قبر نویلابت :

 هلیتسانمقلوا ینانحایاب ردناخ هدلصا ناکو ردهنسانعم سوقو یاب N هارون اک ن ام دعا
 كياب روند هبهنسن یکی نالواسوةمو ینصنموشرةیوشرفو رواکهنسانعغم یلبک او یک اویدنلوا .«یجست رله
 زدناریرک» یرغصرددورعتابن هکر درو میس ناخهدس رعو تیک اک قمناخ كنورپاو رکو همتو یل وق یا

 | مانلبندٌالوا هددنه رارب درو یه جوکو یرورخرب هرکی و ضرالانامتهدرن رعو ییطقااماح هدینابولهس ریغص |

 روتلوارسعت یرو سسجاغاهدیکی سرار دید هک ویکی یون بکورولوا لصاسر دی راکدیدیرابش ناتسدنهکء هوم

 كرتوکیواهدنزو ندعاسر ندعاج نداج ردیضامندندناج .دناج ر دلشتسم لعفندندم اجدناخ رزففحو لاح :

 ننانعم ققاجو كوو ك او رو دندنناجول [هدزارش ردهنسانعم كچ ادنلقوا
 2 ندندساجخ هدساجخر لک

 ۱ |ردوتسانعم ناب یسزونبهاداو عضو هنارکتمهدننزو هم مز "هم رولواهاکندیامآ نوکنهآ مخ ردآوعغم

 هک وشروم دید هکبا ماعط پدر ےک مد آ یشواهک كلت وسل دزک کو ر

 ۱ رده کن دکع را دعو درطوقموو نداد ردناروهطهفلتح ناز آش وودرادخ ایر ندیزاعول

 1 هات تنگ نم "لر هک اندر, ۵۱ ندر رولک هنسانعم ماو هتتشو وپ لوف ماندند یخ هکر دهه هد هد

 سیار دیعفح نما سوم س توج ردن تاسی راک دب دید نار روسهدنزو لج لج لج رد ةة س وچ ږلوم شة رۈنلوارەبعت ۱

 قلوا نځمو تلیک | هدننزو ندسر ندیم زون دید هب یشاومو باود عیطمو مب المو شاودودنس انعمتکا اسو
 اعاح فات تاب ارد هتسانعم رومغد یقن اءاصمستفژ هدنزوهننک هنن ردآو هم اند ندیچ هدر دهسانعم

 | رک ةا هوتراوناعنالوا دنابحوهدهر بورد هنسانعم تح اجزهرن خرد هدنرک درو سکع :

 لجمو یخ كنانور ونلوابعتشاسکوراب هک سوزی زرین ها ی رو 
 هموحف+ یاخ ثلا باب زوئلوا رعت ی هراحم هک ی ناص بارش ییعدردهنساتعم شورفهداهدنن رع هسه |

 هض ؟ رروقیمهلوقمبارش و کر سو لان ید دوره فطر نشت نوک | راویسانعمشد مخ ردهدنرک د ٠

 هک رد سوکرب یک بوک ماپن ەكردەراقنل او ۽ ردهنسانعمتاصناوت وکس ۳۴ردانعمدب کوا

 هدبقسوم ورسحاجخ رار د یحدننور یانژرالاح هدکنح ردیرولرب شازود ندحوکردهنسانغمریغت هرز وال :

 نیک كنهدان راخ هدر ت رعو رولوا ی یحاصلاجو نسح قلخ رد ار هنر هدنس هکاو |اتخ هدنزوراحد رام داوترب

 لدنصهدنزو ناسارخهلاه ناهاجز وللواربعت یلروخرون_د هتلقنو عادصوروتخ نالواضراءهرکضندکدک |
 .. ارثکاییالصوارید یحدیدح هنککرارولوا یشیدو ککرازدشاط نانلواربعت دروم د کر دنس ادد |
 || رددران ید یو یکم رولوایراصیک ا :درز یلولصرلرید راج لار چ«: سشدورولوا فز کر ر لولو |

 هدتدورب یسشد ةصاخو یوقم ی نم یار باصناو عاى الط هرامرو یومدو یوارفص :

 ]| ردر جره جال اولدرفولق ۲ ناهاجهدَساورریو زیا تاریار اجخ لمحا بارش هد ةر ظ عو تص مندن الغلو ارپ ڪک ا |
 همنع هدن "ارد ر رب زواک ندشیحو نع ردررخود روس د ع رجهدس رع هدمعا ضع رز دا داتا ماحندن 1 0

 ینشوزوکه کر روت دیروغاناب هنجسفرب هدسرافر ولو اهرب دتسم طوطح هامسنو یر قو یر اصوقآ ةمتشهش اقیطو

 ندن اس۲ ۲ نوک ه آ مخ ردة ناعاخ نهاج نها ر دند نحول خد ر چلا نع وردنا لس یر پاو ردن رلکد ید ۰

 کرد وک یاو« زر لین ار مر هربج روس رد ندعم زدم ادایوک اوم متد تمد بک روافایاک ۱

 هردو هناکرت ان انوخم یاغ هنا روش دهه وک تك خو کد ن ارغصتةادا هج هیچ ردفرحندنوهرتقرونلوارببعت كن وک

 نانو دعت شرب د کد ییشکاخوردتابن ئیزاک دید نارو شکر د رتفش مس لات مض تر وتلوا قالطا ۵ هدکنم ۱

 تو دهناههوفدکم نادج نادج ردنا لوا هلا اتش ہت اغ یا فاو ر وقد چ واتر اف رغ ت ردوا

 هنع حوا ۲ 1 ۱

 . . خیس



 قلناو هال هدننزوخ رم مخل ردنیطایشو هنجا نیشنآ قلخرو د خد هنسهجابژوطوراواش شةنمورار دیا |
 د هلوا ضا یدانفیکد ادوخ او یدانعرت نکلنولواهاسیرب عو هکر ون دهنجرکو کم نقبوردهنسانعم

 قیلآ هدننزوملسرل-یدنلوا رک د هکردهنسانعم منلخهررب روك نلف تلخ رداعاف سا ندندیاشهدننز و هدنور

 دلکنآهدکداک هر اکو هدفدرتو اهدرب قباقو یک ر اريد ین در دلو که کر د دخ اغا ید خو کر وکی داو یک 1 راؤ یسانعم
 شوو اخ ۲یکز یو زودلاوجو هنک | رولبترو دو رول بم هکر د هز تو یروبسیوآ ره راردورو نوازود
 ۱ اردهنداننعم ناه وهزرهو یو ت ورص هر راف و دل زص ذة دا طعاو لضاقموهدنطد هکرد او اص 3 ودیا

 اضعد رازب د خد یساغاید مو یردنوکهکردع انا ك حت دورود قیاعو یک نوحیلخ ردهسزلانعم رقتفدو سلفمو

 میس ندندیلخ هدیلخ ر ولک هثسانعم یانو ك اترو دو مل جامو یکز دلاوحوزدو هنکیاردهنسانعم قمروتابو

 هو یم شابو وجغا ها لعلالثم زوونپ دهب هنسن ننفجن کیا شعثراعهنزب کرب اةاطمهدننزو ناف الخ زدلوعفم
 هدننزوشهشک شدلخ روند هلةصلح رفقشراع هرق های ؟هصاخو یک شام هلکج یو یاد غد 4ا هر اول سورف

 هش املدححوا یقسرب ییا هل شک كمالژزون د خد هتک رکو کن الوا ضا یدانقی ابو یدانقربوهادس فرضو
 هموت ئاخ ثلا تات یدنلوازک دکر دنفدا رخ وهدان و يلج اخر رو ذلو ار معتدل رجس کر ون دهخمعبصیراو

 ناصر وکر ولو هدر الت هکر در واج ۍراکد ید اب تسوک هلن اس مال دلخرولکه نرلانعم طانحو لو عمو نونو ندو |

 :هلنج هك رعو زدن د هاتف م وعو رازتبح هرسط ینا دس ەنە ار هنس از ود ن اعوصو هصارب هن زعاخارونم

 درر دهناد هسشهفحرو هلا هحوتع؛ةدداشم مال راخ رد نح نی س داخ لنس یشدلوادوادناوادرونلواقالطا

 هدنښزولظلخر ددر اک نبا نم رنو تاضغوکیوا نشت [قلح رولکتسانعم قازىۋىلركى و ردهنسانعم نا دلخ نانلرارک ذ هلال ےض شاخ رار دیا لو ات نو اریشزثکت رابرت یعسق قا ریو ردم قز رد یطلغ لیسو
 مالوزولک د نسانعم طاو لومو ردروپشم .هلکعد نوعزفهدردعقاو هدنڌح ناش دب زدهبصترب ندننافاضم |

 ول اهدننزوولخ اخر اه آلو ندنب ور لصتمکردهن دیک عض ینام دلا مال انکا نلت مهتا نو هکو د نالوا هدنشاباصءهدننزوهمرس هل رارید خد هرو ماچ ناقش انوولزواورد هنسانعم بضغو شخ و کیوان
 یریا سفحنربهلم ومرافق فاک هدرکواخ راذذآ غعاط هرب عهنمو عیفرهدباع ورد هوم زاك دب فل ارا دکر دهنشانعم
 هبدشهول اتش هنلورو رلر دیار عت ناجل طډ هدرار اد زیرولوا هایسو یرباذکردب ژلکدید رقللا نعارهاط ردکرا
 بذا راویماذعم تزد هدننزوا نو .لارونسکم مالو لوه څو او الواح ز دیراک دد کرا |! اهو نموت ږدم و چرب
 .تنو قلثتتودهدم نعور دطاخ ناغاندنورب هکردهنسانعم طاصو لو ن-هدنزونل ز هلح رولواثداحندنسلوا قرتحم بولوا دسافابو ندنکلهدایز كنادوس تلعو روند هنتلع ایلوصلام ء را هیلذا محامو غنام ندفزطرب بولوا فرضتمهسرتسا کره کروند هب هنسن لوا ۲ رد هنسانعم حا نم هناول د ؟ رد هنسانعمروس جوا نو
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 ۱ بارشیشک" اوهود شم یک هنشاب درب هد رعهالاد د شدو رون دهم هنست نالوا عهد نمو لئار هلعردتو تلوپس 1

 لاطفتم ندیرکدنکاردس رعتغلو ردهنسانعم مظعرنو ناخ دور هدشزو ےب رم لح یدلباناس 4لا نمود يقول

 [ نرودو قمجخاصهدنزو ندنسرنددلح ردیصام ندندلخ ناخ رذعت اش لامعتسا هدزفر رو کو هدهبعشرب

 ]| کا فات باب رواک هتسانعم هطاعتو یاغي جو هشقرقوهدب رغور وشاب ریمل وعصندن هک داب وازقاسو ولزوا
 اغزو روس هدنزوشارخ شالخ ردطلخ ناف !تدنوون کرد هنیناذجد طاو لوس لخ زدەدنرک دهروسکم
 ال عماو هم كر داع رب ہد زو شاک رج نهال رو دیدهرب كروساحو او رد هتسا همه كى رعوهماکنهو

 : ندماعظ ندرکل ال زاریدلالهیلخ رد وج ناچ روق شاد لالخ دولوا تداحم دن دارا عامدآهلنازاعولدلدعمس

 اروند خذا هد رغردتان یراکدند قامص کمو ییب ی آهکم ییومام لالخ رولوا هلاک ندکمکح لا تووط
 | طاخ ن واک ندور هکر دهنسانعم طاغوت ومس هلک اس مال لخ ردهنس انعمهوالخ نائل وارک دهد هجو تغ هژالخ

 ۱ ردهتسانعمقلد او هحال اهدنزو کش عنلح رو دهنوربناوال وماعاد لوم ك وکو مال رسک هدلخ ردّت وطرو

 ]| رولکهنسانعمح وعدو ی رک اوردهنساتعمدهقمو ئز قازت وا هدننغلنالدكوردهنسانعم دامرو لوک لرد هدنرکاد

 ||! ةعنورلر دنان واه کلش وردنعسو زار هذّس اعرار رد یدهرغص ور رادنا لو ات نکداهزانز وش هددنرادح اون نامر کو

 دک هنرزبرولوا مس شد ون راکدد .كسد نو لس ەد کر تو نالە رعبا دو رار ود ید هر اعط یک اروشاع



- 

۳:۸ 
 ۰ ته

 راسخرنواد ربآیک ف وطهشفش کرد هلک رتنداک اکو تازو) ارد هک وسهماع هکر ون دهس کیس شخوکو

 ابا کی کرد نسا ناعفش ناز ون د یخد هڼادذیرغوطو زود هد اعو هوا شاوک و هرزوا رادنات

 اقا لتو هفت هدس رع روش د هنتوا زوم هدو حر حرفخ رد هنسانعم انعم یتصمو یرک !هدننزو هتفه هدنخ
 موی یا( ی روا FOR ۹1 هدننزوخرطس ےنرفخ جخرفخ ردتعلیند هدنزو دل کدو راربذ

 ندند,فخ رلحوتفمءاق همحردهنسانعم نر ظوزانور وضح و شدعو تعفنموهدناف هدشنزو چ یم جهرم دهند

 هدح رواکه نسانعم قمرسغاوردهنسانعم یل اکو و قلصف ات ولو قاغوبهدننزو ند نط ندرفح تد.قح ردرتتمم ما

 ردهنسانعم فح نانلوارک د ه هد هحوتفس ید ردهدنرک د د هموت ى اج ۳۳ تانز اوفشم مسا ندند فج

 دک ی جد رغآ هدننزووکرب وتغح ردهنسانعم ن تك ازکدولراونو قعوزاوقمرولا هدتزو ندناکشح ند اتش

 روتلواداریا هدنعقومقآنز جا زدنز تلوهس زو تفح و تفح رار د هنا غو سولاک هدب رع رولوا ضراعهدوشوا

 یرک ادردهنسانعممانو شمووار داوه سا ند ند جمد ترو هتفک ا نوا حد ندکسع | عاجنو

 ردیضام ندندسفخ ددنعخ رار دد هبووا یک تن ورس ن دوو دواک اننا دمو

 یمولواو قع نو یی ولواو قمرا یرپوردهنس انعم حرا” قعلو یربراو ی-انعم و اهدنزو ندنکشخ ندسفعب
 هدننزوهفک هتخردهنسانعم انعم قملاج ترعو یدوس يان رلانءمیعولوا اضعاو كکوح هرزوا یزب دهودو

 ردلوعةم مس ها ندندنفخ هاددغح هد فخ ردهنشاتعم خت ییا دن ت دک دیر ادق رسو هدر

 زدبا لقنهسانعم فورعمو روپتمندالضفل ادا یحاصءالضفل دو مورو دهدهب ر ەتى اتم هما !رننکواو

 هدنزوژاکحو اکبخر دلچشم ی غل ییآهدح و تفم بابر هکر دهدننسر همت یاش لصتم هب رع فاک ن اب یک درد نوا

 ردقادزپ قاربط عولرب هکر دفن نخ لا هلیش نوکسو فاکم ض تشکر دتخلهدرلنسراخ فاکر دیدآتدالوزن

 رازدیا عضوهنسارا یزاهج رزق نوجا تفز بوی اب هدنرهشطخ هدناتسکرتینادرب ولورازدیا نی نم هل شون ناولا
 ردلبشم ید اکو تغل ترد یلاهدنابح واک ردهدنعسر ەچ ىاخلصتم مالنا ینشینوازذتغل یخ د كش لخ هلال

 دید شتو هنس انغمامرولوا رها لعف ےس |ندانعمووردهنس نهم تشحو لک لرد هدر دهحوتعم یاخلوا تاب

 ات( نوای قات وراد تمام جا قد ویضوولوصهد:زوبآ ارسبالح رد هنسانعم ماداو هکر م هد ره

 کروند هب هنر گسع هفت اطنانلواربسعت یف رغم یراوح هدزج الطص اه د غل نال که ذر ورم مارس زیالخ راربد

 یهقولع هدننابزنالسک هدنزو شک افح شدالخ رار دنا تمدخ لا هفولعهدنراومقا یاوارزورولوانرع غو ||
 فاعم فالخ رد هنسانعمیلغرحو هط امنوهدنرعواعوغهدنزو شالذ شال روت دهراکتمدخراوتون نمو |

 اقیح هرکصا د نفرو یک ردیعو ی رب ذا مم هسنلوارک ذقاطنردسذح مسا لماش هنعاون تنجاغا دوکنهدنقو

 ردع« | كن عو ی رب وبشا فاض صورت هدنرزوا یرللادو همش هم ةلاص یر ءور ولو ا هه ار شو خرا دةم رو یراصنوا

 یعیردامر روغ هدنزو لاک لالخ رولدا باک خد ندا ذکو فالو بنکوردهنسادعم تفلاخهد زغال ام نکو

 هلغلعویانقسرفو هدنرعو هتنشهدزو شو اطخ .شولالخ ردندت اضد اف هوا شمالو نااکز و هک نر ءابح

 دلغاعورد هنسانعم هعنو كندو تو معو نار هدننزوهواک هول ردتعاهدیلغاکی دان ai انعم هط او

 یجددزرن هکر درس ازراب هدنابوهدترو یابرب هل اهدخوم یاب یانلح ۱ رز ی اغ حو یداراخو

 رر د جد یرداچ هنطو تو زاج هدرو جهد یکرتو ین صاع هد کر و قشو هن هد ر عرد خعصر هش ایش هر ر یک طص مرار د

 رد نقم یراشاطنالواهد هن اثمیلک اهلا لش عو طةسم ییدنح .ندج رول لو م*موس داهدعماتو راحهد لامن

 ردەب ب رقرب هدنلاصتازارمشهدنزونادمه نایلح نایلح رددآ قاءواربندک ارتا مایا دزو حج هلرسراف عج یخ

 نورد نا ارطضاو بلق تکرح هدب رعو رازبدجد ۵ ری طاح لد اعو هغدغعدیشانندنال دمو 4جو لبلع هب هنسزیو

 رولوا لساح شم الع اندر قو قیاس نیت یورو خدمات سا بز قخ مخ ردفدتانهام

 هدکرتراراو اطهسراذانا هکر د هقلح صو ص هنابزهدنزو لاکر لالخ رولکەدەنسانعقەعارلا نط لود لز وکو

 هلعلا حورشملاانعم یکب او خد ہد سو ماف ردرهشرب هدناابرد داو رارر دزود ندم مو کو ندنولارارب دلاذلخین د

 || ندیاتفاو رونی دیندهلانلخ ینازودندن :وتلاور دهد هدنمارآ نال رکو نیو زد رر لالخ - رولوا ند هکر تشم تاغل
 قوا هیلق کرد رضخا اا تاو رر زود هلق ند" اردت ارب هوس هن اعوح هد نرو ناح سم ناب رولواهن کید

 زکذ هکر ردهنسأنعم تو وهم مال سل لسلح ردردصم لصاح ندندملخ هلا هروسکم مال ش ۳ احر دیراک دند

 هنعالمومو هاچ بودرمم هر رپ یرب بویقوص ناولآ هنا ك غادر لوا یرازق مگ کردق درب عونر مدنی اوزرپو یدناوا

 سو یه
EER BEÎرا در  iir ۰ ۰رزق ین  

 زردی ۱



 بقا اک تخ روناواالطا هب هنسک ب وضغو جا منا درغم ك شخرولوا لیفت یمه هلو ندر زی هام[

ASI RPO ODOحب هه ی  
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 ۰ ۵ هنسانعم اتکیشخ اوکشخرلرب دقلئر وعوردعتسار 2 بآ ارشو ماعط هدزاغ و کرد و لک یاب یا روتر کچا
 هدنحرف؛دتروناهرب هلن و نانشحروس دی دهنوا شمع اور د4ر بازی کم ردا نالوا ندربیزس هنام

 اراش خورا نشحن اوارکءد هحوتفم راش درا تکی و واو چن وانو کر هتم انعم راتاو وع سمو

 نر هدیزو یطعم یشج ج ودهننزلانعم ق وا وهژ عناقو یضارکر دف دون شخ هدنزووکرب ويش ردهنسانعم

 هد . رعەل يخف كناخوروشلوارینعتات نیاز هنسانعموهوشر دامو نززدام هدنزووکر وخ زدهتس اعم . .یسوو

 ی کام او راک و تارک ناشد ESE EE اوج لون دفن امر انفو فووک ۱

 حاعاهدنزو تندوشکن دوشح ردیضامندندوشخ ادو شخ یک هما کو هنآرورو طرونلاص ونلاص تزاواقاچاضملاض

 لارتد هوډ لو رجال اوشخ هدمک زور دهنسانعم فلخ انوهدانمارسو چپ هد درو لولب وشحیردننسانعمیمادو
 لصولصح ردز می »هو تعل جوا هد هحوتفم بابری هکر دهدنعمر چیان لصتم هن هلو عمداصناس ربا

 طظ هرشنانلوا داغ ارش 3 هبعالمو ردهنسنانعم كمك ابززواتفه هد و واد کر ذ هتساشعم ید هدیتزو

 ردب اراک گم رییعتراز کر د هنسانعمنشیمکن دن٥ رومی ووا هو اطور ونلوا ارمنجتل ودکوا از وا هکر د هنس اعم نهرو

 هباک یندندیلتو رد لاح د هناناطیشسر "زوکهکردنمش دو زن و مس ناب رج هح رد هن کند عب درارصانع فس ناخ

 هکردهدنعهر همخمیاخلصتم ههل يمءاط ناس اس کیانوار تلو قاللاخم هن اعم او طب رابتعاادنوس هطقنوۇلوا

 طوطخ نالواهد دشچ ما قرزا طح ردهدنزک د هحوتقمیاس لواباع دلم ی اکو تغار ,یرکبهدناب یکیا

 یندرطخ طخرد طخ یش ندطوطخ نالوا هدم ماج شا طخ طخ رار دیدهاس طخ ر دعا طخ یجدردند هعس

 ندآددوخربس طخ زونلواه اک قد ند همزکم ندد جانم شرع دن نک دالا شرج لرا طخرردا
 دادغت طح رداع حوا ندج ماحهعبس ط وط> هرنصت طخ, رد اک ندقم زان هطرض دو لحسوهقس وو حج

Enنالواهدماح تاکرداوا اخ نوا طاوطخح روح طخ روح طخ ودعنا طح یکلوا دلوقریو ینکیا ندجب ما د  

 زدهنسانعم کنی لوهمو تف آ ؟ردهتسانعمهس هوناشوردخ 1 راوی-انعمترد هدنزورطمر طخزد طخ
 اروذلوارمعت ح داو لودکوا هکر دهنسانعم نهرو طرش نالوا دوقعم هدرا عار اسو هدقرابقواو هدقهوخ ت ۱۳

 ۱ رار ذا یاضنب رلدناو رابزاق هلي دهر اص عرار د للا قر و هرس رعردهعسو هک یار تب وح ع رد رعهدانعموو ۱

 ارس طخ روللاص مشلاصیقلاص یرلکو ندنفرطره رنک هلوقما تفکر د هثنجشپ ماجه دزو باسمه هنارطخ ||
 | هطح نادارووظندسغماعو ردتراشا هز وا طحنالوا روهطهدزرس هدربادیولد ور نالوا قاماش

 ۱ تس د طح و هابس طخ روج دجدقززا طرد يونا ط ین درد ندج ماچ طوطخو هوا مول هان و یبناکهکروند بد

 رذلواهدهسداسعاجت کر دیز دلی یرغش تلف سیطخرد لله هو د و مو یراغورک ورد ییبغ فتاه یهلا تعطخ ۱

 0 لواوردقرت و عورب فد ردهدنزک د هح وتفمیاخ لوا باتردلټشسفید او تخا ییلاززخ کی هدنابیکت ادکردهدنفسر 1

 یدهواو نالا ندقوعو هرواک شما رلرئد خود رعردیارثاتزبت تیا غباک | ن سد ا | کرد ىلتو|قشنتولزپ ۱

 ردهاک ندک ر | هلاراو وگندشک طد زدناول رهام هدیعل یارو طاطخ و نرو :رارک ظخ ردشذاس طح

 هم یاح لصتم هافنأس یجوانرا ر د ےظعا شرع لک هطول را هطخ زد هد نرک دنووشکم کان قاتا

 هد هارد تو رارزلوا اون رطعاطق یو ردم ودرب ندنارعا اخونا هحاقخ هحافح ردنضر ع فخ واورو د

 دنک ازم اره ندتهح و رود سا ماخ هنر قوج اشک زرکه نوا هرزه دکن کدناتفف لق عور نافتخرداتغل ۰

 قعصب رغ هدننزوج  یه>ردشوق ی راک دند ی و ناور وئ وط ناغرغاح کر د یا كناوراکو زدہ رشق

 راز دید سواکهکقصبرغآ هدننزو كتقح "تلتمح راردنا رعت لافوج هدیکرت عنیوقالق هددناتسکرت رد ید

 کد

 یخ هدم ؟ روال درخت یاب Kf دیر لدرح هدم ساتهمرت هبا اف تدور دتل دا5 د نسوا 5دا

ةا تل اوراد یتا نکراقلافندننمز هودور د هنسنام عم سش اهتراو ك مرتد هد, رعورد زر اکدند
 ا روا 

 عماد لالیدا هدنرمل سا هکر نزا رعو لیضا تاک ارتاماشح اهدننزو یانقح )رخ میس قاعفترد هنسانعم فخ

 فورعم رد ی مک نایحس راک هنعفح یف ردروپشا هلک ید قاق تشکر دنعما نانا س ةا اشسنکرتودنلوا

 9و هسذخ هم دز اف جو رر دید يروازب او ان تک نم “عو دوم د خسوعهدبن رعردرصُ لنک

 ندارزوونیطالسهلوا نم ج4 یرطحو فوخ هکر د هنمات لوادس ریش شش طحو دیجما طخ یی درد ندج ماح واخ

 1 ندد ما طوط که نمناک. طتت ردیعا طخ ید نددشج ماسه دوزد طیب یک همان دیدہ نالوارداص

mig gireی  



۳۰۹ 

 ۳۹ رو نفد نیسح :نیشح زار« ن رون هماح ردشاخعوب رب يشي دخ رد رش ود قات هرق رد راششخب راتنشحردهنسانعم ماحد زاوترکو

 نق هزولکهلواتمار دو لک کا یک هکر هناخط لوا ةصاضو وا یتما ارق لت اک وک یتز روت د هن هننسن لوا

 رهساارعاط رار د شوق ل زای راک رت: نار ارولوالزق ئزؤکه رک ضز دکد هلو واذا شخ هایساد تنا ناغنط لوا زولوا
 ضان هنهکراربد هناغط لوا نبش خ راض عدو ردن ر اکدید

POE OSازار دنازمنعت  

 الوا کوک یکشرهقدنع راضعتو رد یشوخ قلیخ هل سیر اف یاب دن دن نسخ زدند تیالورپ هد ادار اپ نشو

 قرصردیشوقوص راک ید قاب هرق هل ادل منهم نس زاسن خر ردە اتعف یا شدن و لکو کنیشخ اریزودقایج
 یدبناواهنیجست هبا روب ن سا هوا هدر نیشخزابدشوق وب رولوا یرب ق آر ادقمرب هدنز هتروا تنشاوهرق

 ضا هکر دهینینانعم كنردوخ ضا هدلوفر ی وردهنس انعم ۰ مود نخ نود هدنزواهتسک نش ردد الواوا |

 هزوسک م یاخ یاد تان هدنعدوم فصول قتضاس تای لعوعررن درلمو كنر دوخ ۀ ننن الشم زلزب د یدل درد فاد

 قمادو حلقاوردهنسانعم ك الان دراشاطو ندر توا قیاس .تاعور مو ناتو نامسدو غاندننزومز اکو اشرد ەد کد

 رلتاوو نویلوا هتچز ماخ ردهنسانعم چ رک ق لطم هدنزو تشز تشخ تشخ زدتغلهدر ار لدیواور :واکهنساعم |
 ۱ یکسف ینکیا نوا لنیاکدنزابودنزنانلوا فیت :یرکورول وال کین وک یار نزد داش فورهم

 جهت هخشخ رود هنغاځو اچ رک هبا ت شخ زواوا صرخ هر اک هدد د تلاشت هنافرداولحرپ یکه نسا اور دهسا
 ۱ یوم زا ناتلوارمسعت ادا واق واز و انکی هفت ارد اونا هکر نخ راتیراک دید تشخ هل مبتراخ |

 [ ۳2 ی PONS E ETE هند ا د ۱
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 نشج روسان لازعسحو بو هو هل راش OEE کپ 2

 .یرباهددن رعورات دیدر دن اغط نانلواربنعتناملت ن راضع» ردناغط ییلکنرزوب هکر دب رص تع نشخ هلدشرسک
 ریښعتانآ ] ناف اکیا چاتزه وام و خاو داب رودان ښخ دەر هاوه قا ثلا تات ار ردهنسانعم تشر دو

 هد 1 ۳ وس و هديك س دوخ ەد نرو ی امه یاش يدنلو ارک در د دکر دنسانعم شخ هزح وتفمم نما روئلوا

 ۱ دهنساننعم نانو یرزق ملذنشنوکس اخ رخ زد هټشانعم ره وکدنو تفاخ و هدا نعارح وتش لوتشح ردهنسانهم

 ۱ طق لاسطا هلو دعمواو روح اکشح زوج اکشح رولکه ثسانهم نیک انویرجو لو رواکه نسانعم ضحو فرصوصلاحو

 ۱ | دوو رمو نیک اتر ند ن تاور ولو ار اکی تس ی درا نعرن کباب واع کر ناک دالغو

 | نانلار عت هنغداف هکر واکه دهنسانعمهنمک تورا دهنوآ یلکنکهددززور اب اکشحروناواهباک ی دند هنسک

 یسهلوقمدلةدو شامو لیفو لج مودوضهدشزوراتفادرد هاب هبعم یازرآزما شخ ررر وشر هلا هطرو مردم اعط

 یکی رکورد هیانعم لوا خد وبر اې تخسر د تخل لو لد مورو د هتنلعاق ست اهلجم راما شخ زود هادو دج

 هرچا جوک ن نکن شخ رواک هتسانعهاغیتساو باسحواصقتس او نصحعتو عمت و ق ەراو للع الاوعس توروص

 ضارعاندرو كل شحرددیزا نددو معم لسع قرارحر دفورعم با گل شخن لسعءاطالا ندارم دهان نالاق تواروف

 ۱ فل مامو قمان وارا قر همشلوادقع لودکو او ج واهدهناسم نتا شخ ننابلیتخت رده اک ندکیکع هنو کس هد یشانندل اعفناو

 0 کروق لواهدنرو هراس لا هددجومیاب هزاکشح هزاکشح روناواهاکخد نادقماس واهعفد هر اشاولاو ما نانلار ات

 زسروغواهک مدقموش ی لانتنردهفوولبق TETER دهد هغو نق حاغاورارر آب دوعن ن داانا هکر دلاد
 | ندنآ هکلنب ندا کلن بر شم م اب یراع ند تب یشسعرهوحورد هنشښکن اف ر عو لء ناج كش اج .كاشخ رولوارتبعت نام طزودو
 ااه شجر ناهح نشجروئاوا اک ند هنسک لئ اطالو لضابضتو مع ل اعفاو ل اعا نا نحت شخ ر :ونلوا قالطاهبهنسکرت ۱

 رهاطو بيصععو صرعلها ع نماد کت روئاوابرض هدنقح نامز لا ندتو رم بحاصو تمه لها یک هوانلاح

 ]| داذتعاو هناموهرابو دو هتسدسېدو قا هنو رز حس شرح راد اضو لد روا ناه دک خر خردمل اقم نادر رد لد دلا

 رد هانم لوا خ.دون میر لب مشرلشح زوز لواری بعت هرک کرونا د خد ةغلو رق نالوا منم هدنزغا كز هرایو رد هنساذغم

 ۱ هدوبینو کوک دز هو هوا مست دنمروکر ومخد اعطق > دوج او هوا دیعن ندوص هكر وات دهتنمز لوازاسکشخ

 یشابنانعلشخ رو نلواقالطام , هننیکح د مورورغم هناش نخ ولوا هباکن درا هن بنک ب وضخر :نا نم هناولدو لعف

 دز درايف هدښ رعراهزوشب ندهلوکی کی رک یربج هکر دکعا لوا اكشخ روشلوارتیهتدرس یشادکردنآ نایلواهدل
 هام
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 هدنرصع كن اار زرلد دیدورا دور مخ ودا تون هناورشون رد ناجا وخ یخ یاو دید تاعدردو

 یرلکددیب کن رواوهمصاق "هدیکروءاضیبل ةضركة ديب .زعكر ديالا دشنورادورسخ هدلوقریف یدلک هروهظ

 هک مقلاس یرعو لث ایم و دند لتپ دا فروق تکی دوم تب هولا مزف از4 یی ی نکا اب ایت

 رغ نترضح اچ م ولیج رد ناش زاسج اروا ناکراتسوزمبخ ردارآ لاعب تاتف آ اطع نرزورمسجب

 قلطم هلنیسنوکس كتسخ ردهدابقرع ,یوزسح ردتراشا هنر رافرمشلا عماف لب تازادملا لضفا منا
 روس رد هنس انعم لمت نک اوتوا (RSA aê اتو قد وعتورد هنسانعم تو

 وسلو: یردب ناجوز رک كن هج كن هحوز رکی عب نوساوا 'هسزولوا ندتهخ هنرون دهان | نناههدنزو رو کک

 ی صروسح :هرونبح هرونسح هنسانهمداصح كم ناکاو توآ ندروسح رواکر دصم مساندنذدر وسحوا
 یاخلوا باب ردلجمج د: اکو تغل زوقط ۳ ۳ PRET یا ضمن ج نیم یا

 كرکس هلن دشو نعرینو نوسلوا یههدلاوح وز اکیا وز لرک رون د رانا نياق شخ ردهدنرک د هحوتفم ۱
 رداملرکر ارد هانا نیا هذن رو نخنالف هلو نماشخ هاش راد طراةدن ورو دەنا قتلوفو دوكەن داچا

 نماډرت نماتشح نماتشخ ردهنسانعم قلهرابو قمرصا لا شید هدف ندیناسر ندناشخ ن انی ی وس
 لحوم یس هثحردنشوخوصعورب هد زوران مې ل سو ن زول رانا یدل وارک,ذدکرد هنساتعم نماسح هدسزو ۱

 نانلواربعت قاس هرق هدرازا د و الاخر لر د قا دلة شفه دنن اخر رولوایرب صاسرادقب ره دنس هبتوقتسراق کلنرو |

 هوک دب و هدامارحو چپه دزو لول 1 ۳۳ اوسخ ردم :آ رود فصو نکلیدد رديسوق قرام راضعب رد شوق ۱

 اا شخ رد هنسانعم یاتحوریفو رودنمو نیلفمهدننزو هتک تشر دهنشانعم| ۱
 رولوانرعمو یدیزودوداو ضب ار دعست جاری دابن فورعس وب شاع تح رد شنآ ودر پا کر دهم

 یس دو ساو زد یمرتکمیوانت هلبا لسعردس ها ضعتلادنغزر دیطرو دز ابزولوا قآ کرد یس اتو یجستضم |

 درابهدهملات رووا لضاجندن دسكيول نو دفارولو از ةص یرا هلک هابس نی ہت رار دید یر صمس هارو ۱

 هدنراک ابرد لصتم ی سن رر ة دور دلهنسمیب هخلیروشراهدهصطسورارپ دتواق ار اضعدمدگرتر وا هبااتمهک و لوک |

 هننزون و رغص یرعویراص کو هیبش هن زواهرنسدفار طاو یی قرب یا فرو رند ینا چک راضعا هلک ۱
 شرقت یالطلادیو ادن :حورف لاکا کچو ساوراح هد ةا راب دید نر قم هل غلو ا هز ۵ ما فال باشم[

 ردهاک تدك, هر هر رو قع اقوا ندرک شاخ ر روس دل اعلا نام ر هسا دخ قلطمەد تار ء رددها ۱
Nsیرزالقم هدنزولسع لش لشخ ردهنسانعم بجاحو عنامهدنزو باک کن اکشخر دید آ غاطزپ هل دسر  

 هنملع سرفنوءاسنلا قرعوریساورولوالصاحندر هش ر رت ةع < اضوصخ هدیرعدالد ابرذک ار ديما خعصنانلواربیعت ۱

 یاعا مود ردندنراصثا زاخح هکر دیرم ےس لر یراکدید یکم لقم فالح هدلوقررورارید فال ضخ هد رعردعفان | ۱

 یسهلومار ةف رد لزا عوار هدنرو نج نشح .نشخ رار دیهزو لهخواه ر ءرد رب هش هام زار دیابت | |

 وار صحون دقلز اس درو هب اع رض هنا رد ناک ندکش را قاف ندمتول نشح رک بویخوط سابل ند 1

 رو دی دهب هناخ لوا ئ ه ولوذو عوهوقحال ردنا مارآ ی هود ةاطنشن هوکه کر دهناخنالم | ان دعلعز اشو

 ورعا هق دنفوط راکز وردکآ ات رارال وص ززو او نزل غد یرانکم هود هنسهرخو هننومقندنفرط ةرشط
 ترقه ما شرط رز ی ی تهدو هلک لس رس |

 ساحو شخرد صف هل هدنښزووزه موتشخر لرب دهد هنسکلکوزاطی دانوروم دهشابز اطهدنزو لند لتشخ

 یدنرویسو ردهنسانعم تیم نرحو قد رصقد ردو كقت یفواردن دنلسفهخوا نهو عامنا هدنزو یش الو شل

 یسهلوقم یج هلم آب ویمارب هشدا اقلطمیراستتسکو یراشرف شادو زو رون ددنس هلو ةم شالطوتوحزوجو
 لفاک الوش ردهنسانعمقمادوب جاعا ندوشح ردین امندندوشخ هدنزودوسح دوشخرارب دهدهراهنسا

 هدنزو gr خج دنا سدابو یروه یشحهدسا ر رعو ردهنسانعم هندشخ هدن دنعراضعبو ردهنسانعم |

 هنسانعم دا دضاردجیس> عج عج «دشنزوناقیفر ناصشسح ناصسح هنسان چرس ر دین شاور دو سال ضرعنو دض

 قد ضا هلو ادب ام حر د عل ضا هکر د هنسن لواهدنزو یتز نشون رد همام هدا نمارس ست وضو جیب ۱

 ۱ رددر اور ادو مسح هلع دن ءاج هد ارابنخاوراردبا تغایدیر د هلک ۲ او رولواقا نیو ی مرور ده دوش یرا هبا دو

 ۱ هدلنآ ی رنو یمضقو یارب ی ق یدیزورد هن ابزار ی صدور ضم هع ام دوز د عفان هننلع ل اسا برش ارش سدا |
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 هملغهدبرو ا سی رد لیکس یراءاتجا لغو دضهرخ "آیربرهارزرونلو قالطا هدر همورارصانعو

 ر 1 ؟



rii 

 ا

 هدنزوهراسح هراسخروم ده هزبسنانوارببعتلور مهدی عورولو كج وہ ندنآوهدنلکشهنزوطر شوق ضارب ۱

 و کت نصر هصع هدس زمو هشیزاک لکه دناهفاروشن دهنکح : زودصاةدشزویسن یسحردشع|

 نرغمو .ددرونفرهم رواحورسح هلزاتعا یتندلواهدعزار كلفر دم اک ن ماف [ ارب ریس -مراهحورم خر لر د اور بخ

 | نعد سخن دامروراز دنا زعتر وع هدراتمس میر کرد هنسانعم ل وک یلشتا هدننزوریزو رز هلوا شخلقاصو شرما رک
 1 ردد هم یاحلصتم هب ]مهم ناس نام یمروقط رواکهنسانعم شن اوردو يمهد هنشاټعم لو کراد

 ناب ۱ راویمانعم تردهدنزو س س> ردهدنزک ذهحوتفمیان لواباب ردا شم ی یی اکو تخل نا هدنابیتمآ

 !اموع ۳رواکه نسانعمرهوکدبسک انوزسدوص ؟رونب دهد هنس هلو قم شالطو بوجروجوهاوآ تعفنتیب کرا
 أاردتغل دنههدانعفو راضعب ردهنسانغم رافکماشحا نیشناراصوضخو صاخشا شعر اتفعتهدناتله کا
 | سخ هکرابدید راضعزو رز دنزویوصاادرولوا یراقننوزواهشاوهدننتیهیسهندهبزا دیر دکحویرب ۽ رای دید

 هیتلرابو یترصا هاش ۲ و دهدنزوندساسر ندماسخ رد ئام ندند ناخ دیاسح ردهنسانعمقمادوبحاع

 ماحرتساو كيد ناماو قلوا ریطضمو رحاع نفر ن ناهدسح رد)قتسملعف ندندناسخ دناسح ردهتسانعم

 قاغنو هل خؤ رکمرده اک ن دک اناهنیروهشمیاربهدنزووکرح هلیسر اف یاب :شوبسخ رده کن دک |

 لیوأت ورممعت ر ونلوا هراکخد ندافخاورتس یهو کما زیاتو ییهصرقنو ب عر وهلة رط طاحاا لىخ
 عفو هدنانورولکه نس انعم نولو نرو رد یضام لعف ند نتسخ هدنزو تسم تسح REE هلن | ارور نيسو ند زتابو

 هدنرو نتسد نین یک تب درتعو ناحونالس ردهنسانعمضرا تراز های رک رخ وک ده اتو

 هونمهدنرووخ دو تسخن وتسخ رول کصح مزالویدعتم هنسانعم قعج ار ىع او یازصهرابو :یعلدراو كما حفرحو قلهراب

 ؟ روسد نیکی ۱ راویءانعم شدهدتروهتس هتسح درو مشمهلعف ناوتسخ ناوتسخ روس د هنکدرکع

E SS SESSشالوا سطنو شأکوس < رار دور هد یکی رد هشن اتعمزادنو شیر ۳  

 ا رعدکردیغاءاضعا قیحو ید رق هلا هدحوم یاب دنت هتسخ هنسانعشماق ررلوا نفح هتساح هروس دهی الرت

 نتقزک نهد سح نازک نه درد سخ ردمواعمیمانعمییکر ر فصورب دلرسهدر وېش مرغ کر ترو دهربج

 فو هرعم ناتلوارسعتز وحهدنزویلع فسخ زرد جدخ ردەنساتعم دجوروبهدنرور رر رتل حا راد هما
ga © 

۱ 

 ۱ لکنح رب ولهش وک ج واهدناک کتب ومدو روند هنس هلوقم ضشالظوبوحتز وحو هلزا تععذمیم هکر ردنواین اب

 ارات داتوم اک هعلقرلغ1زا یرو دس ئ که برخ یراحوا:رواک یرقو یو ارب هدّدبلاهسلت | هفرطهن رادندآ

 زولوا عنامندمب ر من هژاصح تولاس هن رلقابا هذقدار عوا هس . ررزواغداوتآ هدمو ول ۵ نح رازکود هنفارطا

 ازونصا هنادکسخ رون اوا هد زرع ردهنسانعم ضععتو نیست هغلاسم نایاکسخ ناناکسخ رر د حد حايساكاو

 | هدنزو ناشر دیس ردتارمشح ی هلوقمهضومدو یرآو كنيس دةس ان ماوههدننزوءدن زر هدنسهتز دمت

 ردهنسانعمقمادو حاعاهدزنزوهراجا دو انس ردهدنرک دهرونسکمیاخ فات بایوددهنساتعم خضمو تج با شزد

 ۱ هراب هل هو نیس ةووکیم رسا مسح رربدیدر ةصعلا بجو مظرفهدمرع ةنمذق هکر دک رو اول نوس نوک ن 23

 ان کت تسخردز دان یراق یات منم یسخردهدنرک دموعه یاج ثلا بان ردهتسانعم تعسارجو

 ر دید ناکرزابفو ر عم رب دترا ت نخ هدشزووکرب دوم سرد یک اونادرد هنساتعم مارآوز ارقةللانویس

 نرفهردوتسجت عجنهدنرون اوکسا ناوتسح ر و تارشحو ارولکه نسانعد فرتخمو ر رقدو

 ]| بونلاضرلکلس اور اکو نولوا قاصض ملا ص فر طر هک کر ذ تسابلازةفهدشزو هن اور دخ هن اوت هنسانعمنفرتفدو

 | ها اوتسخ هینزو هنوکلک هوت ت رک یم رموو دنه ام زاکر اردد هز هرن کا چچا تو

 | لداع هاشدابو رسخ راربد ھر هد 1 گوا رىب رود هندراولد هدنروهتسر هتسد هتسوت یدنلوا رک د هکر ردهنسانعم

 نیاعلاواو وارو نیس مضوروللو |قالطاهدههاش دان ته" او تکوش کدام رد نالنکهاشد هات مایوردهنسانعم

 1 دناتخ ادو مق اورسخردهباک ن دباتناھ ج باتفآ ۱ مراهح ميلداورتسح نوتسواهسرولواندفرط برو دهان

 عج صورو دنمرد ن ط رب ندنطزووا نالوا قاعرتحتیبهدنا او مان دنران دلی وزرب و رمسح هدننزو ناک دژ ہد یاوز سج

 عو بودیا جرد موح رع یاظت جشم د هرک ص رد حیزاخ ندن ا از ودوار نم نیل کلر دره زد

 رونلواداربآ هدنعفوم ناشف ردندانوتلا جار مصر, ف اورم بخو یدلبادعرب زوز ینالنا

 ۳ یکی من الثم رونلوا لامعتسنا هدزل هنسدنالوا یس هح طعهصاخو هدرمتعم سارە ىش ره تسقو

 هل تم ؟یرک اوقوا لو هدینک رکو کی اود فوزعمدکردن ۳ > سا رادو خ رون)وایالط اهدهنه اشداب

 دو
9 

 رھ هو
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n O E r E OOTY OOS 5 فرعتو عتصت هلا حر انصو فرح عاوناو فرشتو لضفتهرکی دکیور هم هبمصاش تسابرو هماع تسابرهلکت "۲نولوا 

 ا

 رلموهضم لاد مد سو اط ناسورح ردیدآ فاروه زر ابضرب هدنزونازورف نازورخزد هن ساشعم سورخ هلسراف

 رد رغصمسورخ نسور زدشوقیراکدیدقرب وقلمقو نولکو نهکر دورذن یارک سورع رده کن درجا رص ۱
 هفشحو روس درظدهدس رعر ونلوارممعت دو قالد هکروت ب دهدناز مت نالوا هدناوسا جن رفوروش د هنکح و ماجو

 عوبلسو نوزونوردهقطان سفت کر دیر لعد ؟رکنکسورتروناوا عطقهدق وا تنسراقبوج هکر ون دهدهنسردآ

 ها لوهحواو شورخ شورخ زدفدا نع هدام یاتعمهلا كسور هسورح هسورح رونلوا هناکندماللک یا ن نم عالمو قفاومو ۱

 نفی قوهلح و تقمراو 5ری ۈلزا رکن وسلوا راقم هه رک رکو وتس دەر هط امش و هد رعودایرف قلطم

 سورغوار شوخ چوما ددتس اچ م وزا دزوی یک هر راد نک ل تالو تەد راشو رۆن دل عح هدس . رعا

 رج نانلواریسعت ناز هکردهتسانعم دس كهورخ ر ددسهرا تا یحرف نالوا هدنسهبش کرو: دهدمنکسا

 غ لا دایصو روناوارببعت نددوقالد هکر دام نالوا هدنانز حاره هنابم دایر کور و ا

 هرج لرب دی دقالریو كم دکن و حاو ود هدب . رعاکر و دیچ دەروناج یراک لب مضو نوا دیصلافغا هننراک ۱

 نوه قلاش ترضس دردی ونعم ورز لا راک ی اھ کر دیا ناس هل ! وشردهنسانعمرون لا اهیافخوار خخ

 ضیغتسمو رینتسمدآ دعتسالا بسح ند نضيف لرو لوا تاو وا «فاکر ولوا شان ررروا تاعولح هل س هضاقا ||

 واووراردبا قالطاه رخ ناکهرلن ۲ هلدسزو» رولو لزا هرلهاشدان لداعیرثاو ضیفهص وضع گرو لواو راردنا |

 هبه صح ا یتس هکلوا سر اف شرف یاعحنوسکارولکهنسانعمش و مقر هصحور دتخل ی دهروخ لا هلو دعم ۱

 هرح هب هلأت صحو رسا ةر هب نت ةضحورش درا ةر هرالوا هصح هلجزاراد داد | قالطا رخ هت رب ر ر۵ هدرا وشق ۱

 تلعشا ءادو روس دهان مراد ید هدروذ 5 جاعاو راد دن دیدداش هر هندسهاحو رولاشةرح هب هعدارو ازاد:

 یافصو حاص يهنسکنالوا التبمیکیکء دنکودیرای و ل ژولوا ضیاعب یکس ادر و حض صر و د رح هد هذ سج :

 یارو ردنا لسلحو لک فنرویو راق دودو قزغا كنالوالتسم ىلاعت هنا ذا عمرو : دید هنض رم هاک اورول .دود|

 هورش هلنااه روهظو ار ضو روت د هبیدلر> ندیارودص نیدزاغول هدوقیوا دوخابؤ هدقدلصق زاغو هنا هدذشم ||

 ندّنس رکلوا سرا نانلوا مسقنهب هصح شیر درا هرج رۇن ر٣ . دهدهرولاح یشحو قلطمویدنل اک دتفف

 ردرادنفسانب نمهب نقلرشدراو یدلیاانمشدرا هکردزهسارهشرپو یدناواناس ةدنسهدام هرخاقن آردهص د ربا
 رعماوربزووردهنسانعمهاشدانهلاررمسک شب شد ر یدناوازک هکر ذن صج هو نما نمره د میدن از دب شتو ۱

 یاح لصتم هبهطوقنم یازناس یمن مزکش ر ولکه نسانعم یسهبحاضواو نداق تعد ولادکو روس د ځد هنیدنفاو

 ریعت تا اقکردمست راه وندنفرطم هریسطلغلبوا رر دلم غلی لا نوا هد هح وتعم باد ۳م RTE هم

 ؛لزوکن چیدن | قلخ نجمکر دیجماروناسیربلکدیدقویتوصهدم رغورواکر دصم ےسا ندندیزتوزوئلوا ۱

 رب د هماسح نو دنا قو اکر ا ويش فاس هدننزفاماوق امار رون د دهب هماچ رب رس قل طمو رنک وان[

 ندع دقم وزن پشورد هک روش مت هدننزو نازو نازخر دشهراصع كنود ی اک دیدیم وصهماسحردفورعم |
 تلا مو هدلوخرو مشع نماد" ندعدقهامرو رهش ضعبل ادنعو رردیاوطروب ید دنوکو سو ر دیس نم مو

 ةغلامم ندند شورونلفا لامعتسا هنسانعم ندی زوروا د فد رخ هدر ر عرار د ناز یخ د هنلصقز وکو ر دمنا

 اشم بکش وب رب هبیش هنکعوقوهدنزو لول هللا و دخ رار د نازت ید هت سمر راض راقار مو رولوالعا
 ندنالو رب متین وب نالبنکر صهدنزورظنررت یدید ردکین وب هایسیرلکدید ع نکنی نا ضعیف او خیس

 ضا هد اع یر هرهجلنقلخ ردم الوربهدناتسک رز هد وررپورر,درزش رص بو دیا تبسناک | یرودزم ر

 نیحهدن زو لوح رخ یدناوارک د دکردهنسانعمز ر هد ن زو ناس نار رر نارتررولک ندن ارولاسی :راکدنداز ر دنر ووا

 درزن ردنا نالیکتالوو نالیکرع هدننزو نادکعالاواو ناورزخ رونلوارسعت ق لزمسنابط هکر د هنن

 یکی لس :دنحر دن دنس هل هبودادکر دیس هبا دنفهدهزوناسمز رک نازح ردن را ساو درز فارو زرانمروروت و دا

 یراکدید تواهملق کرد رایت ها ارمضخا ناسا یول ردن درب هوش هناعوح هدننزودنجم دنزخر وند ید

 رلدتسانمو هدعد هلال من یو نوار یعادلک ردلعاف منا ندندیزرهدلصا هدسروهدنور هدر دنا

 لوح هدس رع کر دیک فو لا مض لورح ورح یکه خر قو ناتج برقعو نال .یدلواصاخ لعهد را تارمشح

 او یحوحژ لر هبلکماو ی غادلقهدننزو ندیزو نادر ندیزرش یدناوارک ذکر دیففهرهززتهر هزرخرون د

 ه دکادزپابو N ا ده هنسک لواو ر دلوغغم سا ند ن دی هدشنزوء دیزو هد دیر ردهنساشعم كمورو



: TEE 

on لح وکو یفرا هد نرود رم درس رر دید هنللادعوس واک دب . رعەكر دەنسانعم ىد رفا 

 ةدغاع ردرعسا یسداس مول كار هوردت دم قکمهدنجز ازوج ثامظعاربن کرد هنس سرو هش ثلاث هدننزودادیم

 راهنا هکردنعما هتشر درو ردفورعمدادرح نش رولا یروطرو لراتسر شف [خدهدن وک لوا هرزوانامسراف

 هدکنت | لوس ور دلو حو ضوفم اک |ییعظنو تنشع للاصمو و روما عقاو هدموقرمهامو لک ومهرزواراصشاو
 ترخدلةد رگردب :دنلسسق سو لب دیو رد ناب نر شوش دژاوآ |سوحهدنزوافصرب هلعم :امدرخ ردنعما

 درومودروخ هلا هلو ددمواویبح اصءالضقلا دیوموردرا هند قیر فیر >نمیفوا رو هحرابرلردنآ رم علته

 تن هنسنر ۵ ۱ راویسانعم نایت هدنروهد یه هدر هدر شاباناس هل 1 هت هعقو هر ذ هردو "هرابرابو سر هدنناونع

 ننوق ۽ ردهنسانعمهزارشو غف ۳ ردهنسانعم شالطویدنروسو بوحروح ؟ ردهنسانعمكحوکو یئفوا

 هدنارواشیاتاذکرد هدحاوم یاهو هتکت ەردەن ا وامس م الع شح اف طاع زا رب د هغاص اكر دەنى اعم زق

 رونلوا قالطا نی هدر هب هسک نیکی :رابیحاضتقدنب روکنا روشلوا لامعتساهدکب رابو قیقدازاحورار اتو ط
 هدن دنع راضعدو :ردیج-ا مس درب ینعت لسنر ندن اک دنزنالوای :وتحم کسنرب یجرکد ۷ ردهتسانعم نادن دو شاد

 ردهسانعم اطخوهوفهوسع ۸ رار دید دنزابهکرددنز * هج رت هدر ٩ یاعوو دنوباب هدنغاناوهدنلا راوط

 قلمع انور اک زار دیربمتردهصق ابونوزوا ینه دز كتا اوش الثمر دامعت م ید ەد ہک رت کرده هوم كه
 روس دەب هتسک کا[ قیاقحو ساتشانا مو ناعما بح اص تفدلهانادهدرخ رح لرد  E EYیوصیعو ج

 لح« هرکدنوپ و یاهو هدنراق اومدن رللا كیاودهاک هدرخر ده اک ندبک او کر وفاک هدر رونلوایالطا هدف هک

 فتو تام یک کوح کو د هدهد ەرهم ىە نالواهدنسکو کن هودو روتلوارسعت قلیغاعو ردعضوم

 نلنوکقآ اردردتک اقا دود در روت ونس دهاکد رخ یخ د هزداج لجو کن الد روق هر اردا- كل !وسوردتغل هداه
  1 2 ۹هلنس هس رق قاق د نکلرد غم لر مترب تدانەدنا عروس دنابلهدس . رعردکلنوکق

  3هدمهدو رذهنسک نایاوآ بیع بوتوط كسک اهدزوس رک هدر ر دبل اع قلو!یراغصیارحا تتفم کلن وکل

  Aرولواه اک خد ندهدایو یسدندوا هشدشو هح رص اتسمهدرح انسهدرح ردهنسانعمتمترتوهجرود

 هتسهدرکن بعت ندنحطم انجسف نور دهنساتعم لا اهفمونامداشو رورسمامناد هدننزو راک رس

 روند هد هنسن قح آماری هشیاو هنس هوم دنروسورد نفت شورت یار ےض شر یا

 نکردقوازوعم هدننزو هفرس هفرخ ردهسانعماشرح هدبزوداین داشرح ردندنرلاجما یظعارث هللار توکس اشرح اشر

 یمانعمخواهدننزو مدرب هبا هدد م یار مرخ رو دیدهننل هلو رهزلا "لقى 7 کر رابملا هلو ء انا لقد هد رع
 هدنجرب یدحكناتفآ هکردهسعثروهشرشاعیاث ردمنانعم لاصتوخو تقوشوخو ناداشورو نیمیرب دن

 مزج هللار نوکسو دولوایراوطرو یندنوکو را سو حر دما نوک, ینزکس كنس" هامره تلا ردت دم فارس
 ندا هدکدلیاما سحضرع بوراو هغاطلواهنسک نالوا یمارمرب ر دراو غاطرب ةد "کر دیار ازغ رعرب هدننزو

 ناسرافو نایمورهدنیاب یفدمهدکهاباتاقو ننرقلاوذردنکسا هکرلر دیا ل ةن ی قحرولوارداصیا < "ادهمماح

 ار دند نوسنلوا نفدو لقن هل نالوا ىد ومرلیمورو هدننافو ت وم نر اف لها یدلوا لاو لمقرفاو یقه دنر هنامم
 ضرع یہ وصخ یفدم نوادراوهغاطکهدرازغ ےن مامر خ نوعا هعزانم عطق هننسکرب ندناسراف تمقاع

 ندرللگرت اسو ندرل رب ی که کلب اورای دت .اهیلبواو بود هنلوا لع هزوک اک | هسردباروهظناوح هنوکه نونا

 رشاع ردشوک ینزکسكیآر ه روز مرح رخ ردامرخیصاع لهحوایامرح رلریدیدهر ان دارو هظ ړل دس ترارح

 ندو قو ردنا ندزتهلطاسیو شرفضاس یر هطواو ن دویکراضاس ارس ج لولم هدنزو يم رخ همسع هنسروهش

 ناغهدو عرازو ناشکیقداوالغاهدنطالس روضح نوک لواورولب و مان تصخرو ماعرابهب هلو عقریرایحوسه ||
 ةسرلماممو نازراهناهاس تاقتلاو انخزا هدنفح لجو راردیامالک اما یو ماعطهدرعسرب هلن ا هاش داب یم هلو قم

 ززجاع دبع یکرازنسهدرازب بو دیا باطخ هراعرا خم ضیضتتورار دا ناداشیسکره را مروہ ناسحاو هدعاسم

 هع طاتو تدیطت هنوکرت اسو لر هبدزردیاهضافتساندننیع دک لرارس نمو ججو ردمل2عارزو ثرح ملاعحاوق هکیدلاد

 زویکهلنک اس یارو ردنرغصم مرخ كر رده اکندناجمآ ضد مچ چوک تشو شاول تونر د

 هکر د هنس انعم هاكر هاکمرح راراصا هنر راقجوج نوجمامخز مش عتدنکر دهرهم نوچ یراک دی ین

 رور هماعر دشو5 کن اخ فورعمدکر درعة سور ورح د رد فف هاکمرعن هکمرخ هکمرح ردر اج هدرة یدناوا رک د

 "محو لوهحراو ح ورخ ر ج ورح ردر ظذ نهد ارب هظفاح ةوهوهرصابةوت د.لوامت ارکشغامد ون دتدهدس رع.راربد
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 ۱ هکر دیس هلاما مار زا دید ات ااو قوذو رج هلاتص امد

 با زواکص مال هفهدانعمولو زدهنسانعم للیاهنخرو كل هر و قمالمرطندیشار ر درد طم با ندندشارح

وخو تحارؤ ءافرهدنفل یواېپ هدننزورس رخ رد مدن د هرو شکم ( یاخفا
 هو من مر رد هنس انعم یلاحش

 تروصشوخو لزوک < رذهنسانعمكموروب ابا داوزانوقْلاصردردصمسا ندندسمارخ ۱ راو ینانعم شد

 تفاص 0 ردهنسانعمامداشوزورسو وس 3 ردهنسانعمنرسمهربخو تراث دو هدژ م ۳ ردهنسانعم تی

 یراکدیدفال وه دننزو نج ابر نیمار خرد هنس انعمرتخختو قهلاصندیمآرخر واکه نس انعم تفاضت دو ءدو امهمو
 هللا دنوکسوار ختف در در ردتغل هد دا هففحصیاررد هنسانعم ربثامرفوداقمو عیطم هلا هد ثم یار نار زدفلع

 ردهدکشنآ ار هدن :اگابرد | زو دبدر ردرهو> نراقم هب هد ام هدلعفز د رم ندهدامهدناد هکر هد ار لقع

 هایسنانلواربنعتلولس هدنزو هتسرف هتسرخ رد هت سا ذعم هاک او رصبتمو لقع خاص دتمودرخ ودنمدرع
 هسناوو رو دهنس رو ابولآ سرت هلک# دهپ ولا سرد رغصمسرخ نسرح ارد دولز روش د هزغروف
 کردو قروصر رب د ن ووا توطزوط هد ږکر ت هرو هدر ء کرد جما بعل ع وتر یور وا دیده هع شود یر دید

 كو داب راقابا یی هنسک لوا بواکی خد هنسک جیاهربندنفار اار ها هر ادلوا هنسکرب بوزج هرب ادر ەر ۱

 ۳ رب ندرلنازک اردبا رو در زا هوا دیو مت یرانادهنسک لوا رل از الوو نک فراخ هر اد نوعا

 نابیو ی واهنابب ردبتابن ککو کف و رن القات اک سرعت وردا تماع هغ ار تول هر هر ادهسزوت ۱
 فو كز هود ءداوق اش وق کو هدنزولاقا :لاطرخ روس هژیسهدایز یلاسو یعستول رر دد فوز | ۱

 ندنغلع وح شادکزدهنسانعم هتعوقمانو هارو کم یار فرح نرو .دراطنقهدس رعردن وتلایمولط لس رد[
 نزولا ی نکو قل وا رک هو تول نس هضزاعروردترامع بکا ښی تە>ڕلةءو للخ هعامد ۱ ۱

 ردرشع رم رک د نزع ھا مهراب عهر زدم ر ع هرو نمت غلو راربد هع“ هد هنسک لوا هدم کنم یو نسا ۱ ٩

 ررد لاغر دکر و رتشعلا زکس دادس رع هنغص ردم اع لضفا رولوا یزاحوناء ردت کا رویم رج
 دوحوو زوئلوا هیاک ن دکلیاملستوزع راه ظاو كا فارتعاورارقا هر هخجو مرو قا شغد ناو نت ادنآ هقرح

 ندکلهرانو قعر :نتخاسهفرح ر ونلوا قالطایند هک ۱ یزعتندعانا ىع ل یوعدساسلو ی مت ندتاسفنو ۱

 اهر قالطا هد هموکرهو نفی ھا زاوا یک یو دسداکه الرب رعردذورعم مور ۱

 تواوا فات یسهبا اهرم هتخوس نەر رولوایفتمهلاضا ن نکرد یزولتیآولمغ7 ی وانا

 لوا هل تفاضا ادکن مر رونلوارمعت قاب ییمر- ید هدزج الطصا رولواقالطا ه هنسک شمارغوا هنابزو ررض

 هنمرخ لواهدنرا د تكر ديار رغب دة دهان یاد روو فور دا ارفهنروشودقاشاب کرن دهن مرح

 نر نمر رزولوا كم د ىت د ن ENA مون یا دکرزاوا ئ کت فصول نو کسو رار دیابت هرکش

 رونلواهباک ید ندربلد خررحو طحف روس د دهم نفرح ر د هلم یا ادام یهو رده اطندیا لاوتسورود 1

 هراذکرد یهو رخ لاواز د موار ےض ورح ردتغل خد لاغر خر دیعما فار ازر ابم رب هذ نزو شا ہل زق رل وچ شارح ۱

 ردهنسانعم سغ قلطمهدهس رع تغل ضهلءنوکس لواووارو لرد ج دیزابخرذکح نانلواهسعتییحشوک |

 نومترل ردد دلاور هنس در ر ودور دعفان هد اعالطهرب جید رص اك وکز ودقرزب دكر دلاور هنس غ سورخ الام

 رافلاورح هک یهرت ناهصصورد دم تد اغد هسذلغت لو هک او تورژسر ارو توعو یدرو در همش ءارواندنکوو |

 رولوا هابس ین هترواورشکی راقارب ردکجرب كبر یراض هکر رد عف یزبخ یو ردعفان هنلع باعملا دروس د |
 تاد رشد ناصا شات نکزدندنعو یک یآ کرد راک دید یک هفیطقوزو ؟هزاو هر وکه کو رازی د خدر امی ةش دمه |

 هفصوناون او روتلواریبعت رتسمولو زىرو غوار واک اننا تعم لو امان و لگو وشو راز دارم سةد هلا یو وش ی یر
 ارهتسا هددنع اسبویْلوا فیقو الصا هدقدنلوا صرع هعس این دەب هنس ع خیار كۋادىرات انو اعا

 ؤو وا سیغت الوب کر دو نو اتو راک هو یک رخ یو دهقان ەد رعزدنلن اةمد شاکر ل هنلنا

Areیتدعوط شنوکهکردهنسانعمقرشمناساوخ رد هس انفمناتف 7 او موکت نده  

 یدنلوا چست ناساز هل تج سذ هلغاژا ع هاو هد نس رش باج كفا رعو سرافردرومشمتیالورب هدنسز نارباو ردتعم|

KERE:هرول نم تفل یک نناج تاهرتونیم وج ناندهردت اک ناشد ۳۸ وهدنک | رب :تافارح ردیذآ همغنرا  

 یانو واویعد ةدنناونع زووخ هک رد صعد ردتغلەدىلسراغىا رد شوو هشسارب هدننزورولرپ رولر ردن نوع

 ْ ۱ هدا هدنزو نزلقلف ارز وات تر رت نوبخر ردرسفم هلن لیلا اط یلطموررحهابا هجمیازو قات
 یر ی

  T1ر €

۳۳۹ 



Cê ۱ ۱ تا 

 میسط هدعب هوا تسر د هک ار ارکح هل رزؤاحاغا یکی ا لوا هتسهآ هتسنها ںورتسوک هشت !یاباد ا هدنراک دت ادام

 | رولدا هدنلکش یاب هکر دنا عی اکر نزع وتر ثلا ر ازرک ی نس هل یس هتریارولاق هرزوا بولسا ل وا توکرپ بویلغب لنا
 | هدفدصه رزوای نوک اسهک اتقورلر دنان امن بوم هغارطهرزرا یو لر واح قح هلو اراک شن ورد شارب قوارب

 هر هک رتو تمازاورولوا هک ذلنع تع ق دواب ۇن تاشورافس ںوروا یروتهرولاح نواشوقوا

 هدملعدكفاکر دکنکد كح هرو سر وكاد کو وا هلحوتفمعسز اف فاك اور شر ولواهناک خد ن دمار غوا

 ناسل هدس رعوراربدرروک ض ىح یکن او س یس شما درد هنسانعم تراوناشوطهدننزو شو برس شوک رت ر ددل

 نخلق طرز نهم نسزلرید ننترابهدیسراف همتون دیندهآاس یرلکد ندقارب یلرکسو ینامرب غانم دکرولجلا ۱

 هدد رعردیدآ تابنرندنعو قریب فرکسورریدقوطو هد زد روان اشري رغ سش کر كشوکرخ

 راضعبو ر دنراکد د یار تروع لو طو اوة ناشوط هکرتزاری دید لعمینذخ دلعلواناعش دیو تنرالانادا

 کوآندسزح شوهابهدننزو فورعم نوک زارو هم کر دنا كمت یرلکدند قرا فراق هد دنع

 كمرنرد لغآ ایا | همر حت رده رح کر روذلوا بیعت هبکیراص کر دیر بیک شوق ناناوامسعاوغیو

 ۱ ارت هو یدنلوارک ذ هکر دهثسانعم دو ارح دلم ی لمر A وا فتو لل وا هلع نر هش هتادد شت

 یر ودو یر او لشدیادناول اوکیرازوک هکردر اک دید تلل وو هک رک اردیکدس تشاهکردهنسانعم سکمرت

 ندرلکنز صوصخ هب [ اورد جم رده هنسکج وفمور دیااذا بوقوص اود نالوارفاح تاذهلغلرا یرتشهدنحوا

 | نیدراجهدمکر ت ر دنا كحال ای دکھ کر ردناهص یراع ور شومر رولوا همش هنکتركشا' هکر دصوصخح كنزرب

 ۱ یتدهدزانمرکد دو هدنرل هکرعم نا ارکیزاب هکر دیرول عر ربع ونصمندزوس 3 کر ر د هره م ددسن هره مر روئلواربعت

 | دیس ەن یروب نانلواربسعت هتنسرتوردندعو لوا یشدیراق دلاج ارامش کس ناو دن زغرولوایزاو اهب رک هد اغ رارالاح

 ۱ اتر رداعیرومراریدهده هطقن ق 1 ۱ نالوا ضراءهزوکو ر رود هرهمر ید هنف تول رطاعو رارب دارت ره

 ۱ اردندآنلرب هدیسومو ردرادنفسا یرت رولو ط یتلوق تن دثبار دیروب ی ءریارب صوصحهم هد یا

 ردتاس یراکدیدیزوپ راب هج وقو فاع رهح ود رکردریسا شوخو مهدننزوشاکن ع الاد ومئات شا شاوي

 هدزنزودنک دنرح وو .دخومشلاناگرهدس .رعرد نک ایرو للو فم ی هامدة دمو :وقم اعم او هدعم

 | رر د قواها هکر درضخا نانَشاتادنو رارزودیثاطهملقندن ] او راز اد اب اولا هدداکن | رد متر هنس هناعوح

 ۱ یزو و یک هدننزو ںوغرم بور روت ددنرح یندهراودیل آ | نال روح هنفا رطادسوهفصو هاو غانو

 رربد یندروکو کو ریکهدسر اف هنجسد یطم رولوایدنه یرصمیاش یطبنردممسق ترددکردشعیروق یراکدند

 هزوک هنب_رلناب هرت اس تادرفمراریدخد شو رد مضقو توی هدم رعرولواتامن یلنکیدیراکدندهربکهروکه کون

 یراصو یرمرف یکحوهدرنو یت دحوهدنک ارت یرللادر دب کد اتو دو میت لنکیدر دنر غك هریک
 یک لصا هکرازب دنورزاک لوک هدزارشوهزروک هدیسراف هنمسق ی اشو رواواهیبش دکرکو وکی رو لطعنو

 فرین ییطهدهرت ا تادرعمه نکلردریسق یطسمود ص نامه یی جسد یره مر در ر ڭنشيىرو و

 یلنکسرب یانو طول رصم کر ار دیا نا هلا ظرف ی یرصمورلر دنا دعزب ی ییطمق هلفافو یرض متان رر دناقزف

 هل اهنسر اخ دکر درمنحر ام یی سو یدنهو ردیسمراصع كنو انفال رازی دیس ام لىژىنىۋ یکشرصم ردرصش

 "لوک رخ ورت دیره لرحم درب یک ز وحردهرشنکحهدشبحو دنهو هدهرنصاوهدرصمرد دت الړ تص ردروپشم

 یاعارقنا ر ةناهراکد یسلبوارداکت دل توص هدشنزو هلن رعهلا لوهح یاب هور هور یدنلوا یکدنک دانا

 مدیچت ره یو اه ۱ ورا انعمح وا هدانزوهرس هرح زار دید تب و شح و مودل قالطمو رونلواریتعت
 تدخهوتهک ی 5 یسارصشاطو مش رک شلز د هرزوام اظن یدراوارصو شغلا رض هناك رب یرب نعت رد هنسانعم
 | ندن ریکراطرب ال اخه ادم یوو مزون دو كقلخ ندعضوملسرانکم لب وعص ۲ روسد تنسهرو

 یسهوانووظ رو طلرا هنسن ولاثمهو قو نغورو بارش ۳ یکیرازونعوم رع باتش قر ەر دشقصی رب یر لر کسع
 لقت نالفورک هرکصندق دنل ناب نوایقبص عرى هصود كن هناذرهو قدم نزواهرقنالوا هدنراب د یاحووضو

 | دحر هنس هضوو هنکو راوی د ےہ تا ها دعوت هد ؟ رخ هو ماموصالمزوش دفن رکعو

 ضعبلاذنعو زد هنساتعم ر هات اه ؤو و هظوار مضوردتفلهد با دیدساورارردعو ردنا تسک هم دہ رعرو درمحا

 هیساعم عاتسشعلا نولاص ودلوعفممما ندندب رخ هدب رزونلواناس هدهموجضم ردږل یت كراح هدانعمون

 قودهلا 9 ازهتساو لز ۵ رون دهب هنسک لوا رد غه شد ز هل - شد رخ رونلوا قالطا ید دهر هب راج هدسرابژ

۹ 

۱ ۳ 

۵ ۳ 



 هدنزوناولپپ هلفاف ناطقرخ رار د ځد ل درن قار ديم هرت هکر دیدآ یسرافهدرخ هدنتغلقشمدلهاهدنزو |

۳۳۹ 

 ینارینردرصشربهرهزرحر و دهسا ت تا مادا یو لوس .هدنزو هزر هزر خزر شغل هد بار مسکو ردیدایاروزراممرب

 لع ضعدراتسر تد یتغارپپرولوا طابو ی نخر در ظن شوت یکحورولواولت او لج وس نالنآو همش هنغازی يدو کس
 ردیرغعكنج اعاموهزروُ, دی اشاوغ دیک ام مس رخ لوا دن ز ءردلتاو ابا وجودا لاما هدننض

 کروند ید هکحونانلواربعت یک وز دوقورار دیا قال طاهر هزر ځد هن زو راق ل مجول رد حر هزر ییز عم
 اردن "امن یرلکد ید هزوآ ترا کرد شن اٽ باروکنآكس ىح اصهالضفلاذیومورو د حد هنعاکرولواواسع-یخ دآوا

 هراوندهدر هلو ط کر دکتکدلوا هدننزونیورن نرخ رونلواربعت هدر هکر دن سانعم شو رفهدر هار خف یررت
 از واخدکنآ ارا بیاسهکرو د یخدهیایس لواورلراصآامشا ییم هلوم قلشابودنب هنسوریاهنر ای

 rd ,ودسو س و هتک و نوزب ارظدنزا شوک لر هفص ضعد ییعدرواک اه رار دیا عضو یو

 هزت ندشانو نیک هدننزو تسرن تسرح رارتد بوروا هرزوارتساورشر دنالادعونرب و ردراعضوم قح هرولوا سس
 هدبزو هلح يه ر رد هنسانعم یراکسو هدر لی ةقوارنوکسلسرخ روند ؟اطهد رع هکر دشو خرم

 ہر و تلق هرودعورو رم نور روطهدنرزوالوب هکرون -دهشاطزاوههانولوس هدنزو كنحرخ لسرحوردید اورادرب

 ها ر ونسکم TINT رر ونلواربعت لکن اکر وننوا قالطا ځد هب مکن نال والاصو عنامهداش ى ووشهمو قشاعازا عو

 مارو فاصلا نوکموآر خف دتر را هیلبا یش ءهنلاقص بو ازیتساوزط یشودنک ی لح > کرد هنسک لا :

 هنسانعمهدیسارخو ردهنسانعم قلغبحو اعوغو هشقرق هکر دفع شخ رخ هلو تقم یاو هشرحر هترحردهنسانعم
 کر دچا همتی ندنس هفت هاط ناغوا یعیندنان اغفاو رد هتسانعمرتختو مارو قفلاصدننزو نیوز نشرح ولک
 هللوهحراو ل لوعرح :عرح رتب هدنر ارا یا دغی هکر د هنا دیرلکدیدیرب هلکه دزو لاحد با اط ل اطر زر دیااعدا تدامس

 تاحار زی مطترو د لا ناسلهدس رعر دت امن نانلوارهبعتقارپب یل رکو یتابرب عامك دیا نترابهدتز ولوعرم|
 هکر دنعسا كش وکرخ ` ضعنلادتعوزدعفان هب اعما تار لکا قم یوصسم ددی تاغهدنصوصح |

 لوعاریزیدنلوا همست هما و لغل وا همش هتغلوتكشاقا هکر دمخ یرلکد ید قیرادفرافهدلوخریور دنا عوترب |
 قلنا قفرح ردیدآ هدلبربهدنزو نودرک نوغرح ردهنسانعملوغرخهدنزو هلوغ یح هلوعرح ردهسانعمقالوق

 هنعرو نوّسز قرور دیار رض و رول برا ص هم راج اغا دومراونوتیزو مداد یکی یشمرص هص خادردهاکرب ندنعو قیشمرض
 روس ناتمام وناملحهدس رءردهلغرب هدنشهقحر ون با همېب هکر قر قر رولزا لث ام هرادتساو همنش

 تفل ضعدردیغورق امر «دلوقرترد امت شموزفهدنحب عن کود فرات ۱ راویمانعمرب نواهدننرو تالف 1

 كنا یرلات کر دراج اغا كجو کن الو دنزوډ بهرو بند کر دیکره كب هرو نط "ردیرفصمرخ ۲ روس درس ەد رع

 یرراکهنکو مرحدکردهتخگرب ه ر دیدآ هبرقرپ هفاسم حر ذزکسەزارش ع راریدیکشاهر وبتط ماوعرکچندنرزوا
 قوحوحو یبهیارآلا ۷ راربدقرغدهدم کر زار رن :وطوا هدنرزواهکر دک و وکلوا رار ذیا بن دات بورتاهن رژوا ۱

 رانسل شا شقن هلنادمالتو تكيياهکر رداسلوا ۸ راردیا قشم کمورود بودی اراتحوح نورو ؛یکیکردیسهنارآ رآ

 ن رو اب هن رزوارل او وقوع راک ل هک د| شموکو نوتلا هدنرروا را و ةو رر ود هن رزوا لو آ ایا کیا فیت 

 حیاعاتجم هلدراود هرز د ځدهباس یراق دقاب لب دنق بوصا هن رزوا هدعماجوواج هرو هلکسا یرلد دنا هردو فقس

Êی ید یکودی یک ۱ راربدوسرس «نکزتر رک درک سند وع هلکن اکر ردیرحقوع ۱۰ رو دهغزاو |  
 نادرعودارک ا هک ی دارو, دەواە رد مدقمردرداج لوسا اصوصخو ل او لونامو عهد زو اکر دار تر دکعتوا

 رضخ هاکرح یدنلوا قالطاهنسراق اوا كنارزوو هاشدان دهرکضیدیایواند هک كناکرتوراراروق یراتنعتمو یرلکم

 هامهاک رونلواریمعت زخآیآ کرد لار هکر رد هاکر سر رووان کندن اجمآ تسیواکز یس ہاکر تور سهاکر ال اخ ےض ||

ag dyeرکر حن ردالاورپپس انتمهاکرحر واهب اکی دندن اشو م خر  goلاهیبغآیآ ۱۳۳  

 هکردهزومرس هلذاکم ض شکر رونلواقالطا هد هناسکروجش یو مهفدنکو و قجاهلفاکم ض سکرح

 ردهدنلزنم نیلحاو هدرل راد ول رلرب ,دناشوص هراکرتردس اه قاب :رلک رک تر را هد نرمال

 | عروج د بوت دو ج تو یدلیا نام ویدروُر و رو و ام پروت .دقومرحهدمرع

 فصووردن دنلسف اما یالتساا ارهاظشی در دکجویرب دید ن ؟روکوکشاربو كج هودراضعدرارب د ناہقراجخ

 هنا لوس یربردراو یسانعمیواهدننزو ناولزپ ناکرخ DIRINEN هل تپ حس ییکرت
 یمروا لج باب نقنرواوارا دةم یلنوزوا نرل هناش یابردح نا یرک ایکیایقیقح کردتلآ قهر وةى فارون د

 ر هانا



۱۳۸ 

 تعلهدس رعرارب د هدب رەب هنسک ندیارود بووط یبا لوارروط هدنرا هقرا هخاوار ا ترکی رح ارت هسرتد نولارصص

 هدینرعرواک هد هنسانعمهناودنهو زویراقوردهنسانعم خطو نواع هکر دف هزیرش برخ رو دیدن هرو مع

 هدنام رکو ام رکو مةلع هدس رعرونلواریعت یزویرت لهجویا هکر دللئدح هانورهربرح هانورءربرح ردهاکرب هش هناغوحورون ددعولاد
 وت د قز خیطإهدیرع راریدیخد یدنسهرب رخ ر دز وراو هکردهناودنه یدنههزب رخ زرند ەر ھزرح

 رونلواقالطا هزل هنسننالوا هو بود قاطمو هلوا نالو ط یمسرو تاک سفر ط یکیاو یرعوب یب هنروا هکر دهه

 لوو یریآ طبرح رثرم داش کرد دشوحمسقرد یک یس هتنگ توان و یر ع“ لاج ی :وکرواهودور هاو رک

 طدور دتغل ید تدر خو هطدرحو یدنلوارک ذ هک هسردظغت ادا خور دشوفوص فو ر عم هکر دراو قلطم طدردزاو

 ْ هش هعارب لر رد ابره درو قلد دا یدرح رونلواربعترعسف کرو دهد هب دنسک نغدو هر مور درس ر عم تد

 ارانى ىا دکر رد یخد مخ الېو ېپ هدن الہ هنضاسردراو یو ز ضا و هایسرواوا دنده هزک کوکو
 هبدشهنمقروبصا یمختوهنغارپیرابخ یناریب كنعوهایسو رار دیار بعقل هبتزوقطو یککراو یبوزامنابب و
 هدس "رتورد دةعم یمادنعزاو آوار لری د ځد توا هج هردو هم وج هر ةهدنکرت تردراویهربشیکو یمهرمشتواورولوا
 راد رع هل )وا ناد كل چ ملوان دلم نتو حس مر کوکو یربشقنالوا لمعتسموولوا لهسم یسهریشكمزوا تان

 هدنرو هلکر "ریس هد هل رح رل دیار بعت نارمق هنطو فرکهدر ابد ضعږوراربد د ناغ ودر وه دنکزنو بت دلالناع وو بد دنا قناح

 هکر دهنساتعم نازابرشورکح اک لتا فک یا رم ت ا را الو

 هسارن لو هدنزو زابورس راو راو رخ ردتغل هدزلیسراف یابردیشوق هسارب هدننزو روکش رور یدنلوارکد اس رق
 یدلبا درسهدنقح یشوف قح مقم ی ییصوودرولوا یراقنرط هدنشادیزوموارولوا هدنسدنح قلبح هکردشوف

 هدرل سر اف یاب رد هنسانعمز اوهر اوس ززد رصتح هن ارش هلو تهم یار هبرتسر دن دنس هرب بشین داوا هلا
 لافطا نو یفد خز منچرد هرهمنوه*نانلواربعت ینحوزوک هدننزو لد مالا ةا یا كتر ردتخل

 توارف تورخ ردههرفرب هفاسمحمرف یکیاهدنقر پس هرنرو نحر سرخ ردتغلهدرلبم دیار لراصا هرلنو

 ل وہ رب ندتسنح یرابحهدتزو لا دنا لاح رخ ید الو | قالطاهدهنشع نل کو رولوا تذل یو یربا کر دتوبهرفهدننزو

 ثابت ها لاحرارب دیوطناع :رغاح هدرکرترولوا لحوس ندي ل اچرنردشوقیراکد ید یوط یرابحردشوق

 a اطرب هتسحرح هدن دنعراضعدورد هنسانعم هطاعنو یاغرحو هدب رعهدننزو هتسدرس هتسحرح هتسحرح یدناوا

 یوهذتسد هلحومفم یمراو مح 4 وكر رن رار د یخد هاکردرخوردر وشم هتسحرح ناداس ردراد ستم یو

 ےلغلوا اوسو د اعو ططخو نولم هلطوطخ و ناولاردهوممرب بنز طنواع لس وکر امت هناجشزکر ذهنم

 مح لحر رد هّبسانعم واچ لواجرخ ل وکحرخ هدندنعزاضعزورلرب د يغلب اب ۵ کر ترار ررا مایستسا نونوطهدلااءاد

 ها هاب ب لواحرخ رولوازس دانت کرزمکرکع مرتوکهدنباورربرارب درو 5 وکهدزارشردشوقزبهل>وتفم

 ناط ی رع ai ی کد دید کر هدزو كنهرف لنحرخ تنحرح راردالوانت ن وا نلرمشکت یمهفئاطناوسن ۱

 ییضموللسک | اددنزوزیرم ررر درد تس » کر درب درد رونلواقالطا هتجرب ناطرسندهنکأف حوریوروش د

 یدلرخ ندناروهظندزاعو هدقدلصد زادوا نکناهدوش واوزواک هنسانعمر کو قاظو ردهنسانع»یلوا

 رلناومح قحهدلوا ی هکر دروناح لواهد زو هسر دم هسحرح :هسحرح زواک هدهنسانعم

 تشکنا هلمااخ مض تشخرن تشخرر ونلواربمعت كەد کر رو حاول مهدت رعرارولواراتفرکه غآهدکدلکهنن رانا نولواهتشن رف

 روس د 7 7 مزوارارراقبح ی هه 2 ںونکح یزوا هل ااهدنآ ردم لود

 رد هر ل انعمرطاخ نامل خو نورد ار طضاو هطاعثو اعوغوهدب رعو یلغمح تسانم یواح ات هدر و هشخا هشخرح

 هدن ور ولکندنآ یسالعا کش هردهدلپ مد نکل اتش هدنتزور دب شز خر یدنلوارکذ کرد هنس انعم هسخ رخو

 ولزوا هلا هحوتفم ةد تشم یار د رح ردز اح هد هلا مهم یارور لرب دز خر ت خد اک ارونلشا هحرابریرحالعا سنحرب | |
 ردرلدمسنمیسهاجردتعاجرب هلکردرح ردر رو E E YES درر دتغلهد هلة يغ رون د هخط ان ناقشپا
 یسرپب رولوا یسراذو شاتسیو یررد زق فورعم خف كلادو ردهنسانعمنامحو ققروق هدننزولزنم لدرح
 مزوا رد سږ او زاهد هعیاررولوا لث ام مور اصه دقدنلوا صمرولوا ی عرق یون ف اتسدر دیراکد ی اریبعت یقه دیکر
 منش یول یسرافوردعقان هدشابتلآماوق یسالط لغاهداسوعفا دقامشس یروضتر دیا عقد قنا یلغرل هسعارب هنر وص

 هناساجرسو ج هدرح ددرد دوز رج رربد ید لدرش ق او یمضت هرتهدیکرت وداشرلا بحهدسربع هکر دنادنس

 ات نادکم نادر ردیدآرهشربورونلواربمعت تاو درتر در هنن بو قموطقو قارطوهنیرآ اویغور وسد
E 
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 هدنروه" ر ی دەرد رد هلوازاتم هل تمیاو تکوشندنمطالسنالوارص ام کرو دههاشدانلوا ناکمادخ ر دهئسانعم

 رو هر انعم بضعو مشحو دسحو كشروروئاوارببعت هرکی کرد هن دانعم نلقریغتو تعسط لاعفنا نالوا

 هریکرترد هنسانعم قوا ردکتموكلا هصع بند فورا اتو هدرزا ]اه انوزواک هدهنسانعمیزاسمرشو تااخو ۱

 زکات هد ارم دمو لو دهاکک هوا و شاه و یاد ول هک ر رب ىح ر ارب دلو ده ړل هد رک هدانعمول

 ال امو ملنعو هاشدانو روئلواربعت ن دار د هاش رب دمو هقرصتهنهژوو کم نور وکې ؤا هکر د هتساتعم واب دک ۰

 جیم =

tN ۴لنحرخو و هتم رز نازک نود تا ون ار ور  

 نوکتمهدزوماح هکر دتروقیر اد یدنایلغ وص دننزویت اوخ نیمار رد نشو یرلک دید هتشوز راز که دکن :

 ادہ و نو کت ند ۱ :اوروماحهرنود ن ناد نین اهرب هدلضاهرو مت :اردنطا ین یر عمرو د ضرالا الهدر رعرولوا 1

 قروضر دبعلیریکد لارببعت فولوا هد درج لراقحوج هد دزو نازار نس نازار نازان یدناوارکد هکر دیضدا هو هدنزو :

 بوت هلغابا ندرررا دق يما ب ایران دیاذا مه كب هنتر نص الرو زم هکر دیارود یفارط اكان هنسک ل وا ولآ حلوا |
 هرانروط لوا ی یرب ب رةتربذر دیغروط هنر را هنسک ن اروط لوا دیا بر ضملیغ ی جکر ه سرر لوا من مک |

FV 

 ناز یدنفاو ال امو تحاصیلنک اسنولو حوتعمواو دیوار رر د جد ناشورف قاد یک نوعرفو

 رکو و هدنزووش ودح و رولک هنښسا تعم هرارم 3 میلغقورون, قو وتمت رمو تر و قند ردو قنرقو ك غن قفوا
 لیصاحن دعالم یر وماهدنزودل اول لو ذجح لود هلوا لصاخ ننه م غف یکم ومو اعط ةصاخ رد هنسانعمقاصدو

 یار تلر ا زو کا ا ردوا هد یا لصتم بدهم یارناس یم دیزولک هنسانعم

 راجهدس رعروس دّكشا هکر دهان ناویح فورعم راو یمانغم ش مدرس ردهدنزک هح وفم یاس لوا بارد ل چشم

 ی هدفنس < لوا هند سرت هراجلواهدعب نورغاجو دی دلاح رقع ی هنغالوق ولراج هئسک شااحدرقعراربد

 ۽ ردفان هعو یصمیاععتساو مداد عرف لا اطاق سلعت یسردكنسههبحور رب درولوا ل قم هراجرول نه ع جو

 رو د هفل اب هاسولرفاسنالواهدنراس دیاحو صوح ۳ روئلواقالطاهب هن کی او مهخدنکو لاردا ازا
mtكنآ یر یرالت ات کر ی دو هوم ون ی دهنسانعمرویتطذلو  

 مردعموهاسو گشفاتورد هتانعم ناروو ی یقس هدنزو بارش زن نارح ردندل ټول ید هره مرو شومرخو هاكر نو

 ردنماق هرومعمهکردهدکیم:تانار تارارح زا رز ادا دشورا نشو نکن کز و یا ایا ام

 کرد شوج عور ول سرا فاکرنیکوات نوکس کتا روئلوا ق الط! دهل ناناواربیعت یالولار هب هناځر اچو

 یزاغوو نابووا هکر دج تنا دضىديدزتەدزاغۈا كقت هدنزو مارس رار ردمولعم هیعست هحوردهنسانع»

 هدتلیضفو لءردیچما هاش داره دزو دارت دار دار رونلوا مبعت یر دیاروهظ ندنزاغو كن هت سکن ۱ اوءولو نل يصد

 |رشدراةدنرور هج داد ح رهمذا ر خرو دهد هنشوققایحور دتا هد ږل ةو ر دیدآ فار ا ناولي ریو یدیا لب دع ف

 ضراع نداکد ترثکهکردی.اذصیدیشرتهدزافو تست هدنزو هرارمش 7 هرات ردهدکشن "رب هدرک انیهدشنامزكياب

 لسا تلآهدننزوهزالم هزار هوارح رو د ځد هب یدلغاج ن دیار وهظهدفدخآ اوضندعض ووم لاکو وردیدا رخ نال وا

Eلوس شود هلا ناود ياو ردر "اج یخ دز سلاو  fیزوماموع هدنرو رتخادن رتءارخ روم ھ  

 شاول شار زدن اک ن دناامسآ ناسسخ سارحو ںارخسارحن نیکه ردو یرآو برقعو نالہ رود هاش

 شموووج ةضاحو رود هب هن شمام اق استوک شور از شن ا ز]

 قاهرابو قمرابوق نوکح هاش شددوقمالمر ۱ طولةثرط ندنشارح رار دهر هوم س مال اف یسصالص هلوانو شاوصو

 هزرهو نابص هعناص هدنزوتانارخ تافارخ یدنلوارک د هکر ۲ د هکردنتارنبزعم لنت یخ رانعملادا هنخحرو
 رذتفلهد با دندشتو یدنلوارکذ کز د هاشم اش ]ار یکحیباقب اص ځانو مورو د هنالکناذهو

 هد هارو هر لکشز ذر انربهدنزو نات ارق هللا فاق ناقمارشی 5 طالخارددومرازستوالحو یرباعولرب دو ازرع

 یابراسارخ رده اشک ىدى لند ر را .هعطو لشد یکنرو هوش هن یدنه لش

 بو دبا یتوشواهنسک حار هرزوآص رب ندد مو نزورد هنسانعدقمقلاع هروزو شۇ د هغانازوس هل هدحوم

SASفو  

 ید هر هنسک لواورواک هدهنسانعم نوشاو هفرفو هنو هدب رغورلر یدک | عینشلعفو لمکح هب هرمضناذرب

 نیطارن نیهارحراربدل اهولهددنهر دهاک عوربهدنزونیادم نهارح ۰ ۰ جارح هلوایا اوسر اا نواب رب دین کشک

 ات آیسربغربوراتوط ندنحوا تی ارب یسازفرارروطهدنراربد یرالاو توربو هز وز ولو هشاب شان هنسک یاهکردول

۹ 
0 



۳۳۹ 

 فورعمهدنیلقا نیحهدتزواطعاشح ردهدنرک دهحوتعمیاحلّوا باب ردلچسم < ییغلرب نوا هدنابیکد | هکر دهد نمر

 جن چرخ رد هنسانع نایاب ندک اشاخوراخوندرلتواقاس یناتسیوعابهدنزو راطق راتح راتخ ردیج-هدلن

 ردهنسانعم كج  یسلماعمقجاو قعادلا هات نوکس لتحر وند اقا هلق دس رع هکردیوازوهسهدنزو

 قیر افرا هکر واکه دهنسانملوشساوردرومشم لتخ ب ساراقیچرات آر ار ظن ەد اردیدا تیالوربهدناشخ دیو

 يدم .الورب ایرج کرد هنسانعم لتخ هدننزو نادنخ نالتخرارید یخ دانوطقرزب رد  ناناوارببعت

 هدحوم یابریذمخ رود هتک ماشو ليدز دینا الو لتخ یخ .یلتخ رواک هنساتعمعاڌدخو ئ دال و

 كن وو هاوا رامد یک نز یرول بور شيش دروآ ندنوربو انغهکرد هتک لوضفو سام لواهدنزو ر دلها

 هدنروهناورت هلاوتح رد هنسکنکنز کشا لام نروتسوکدنتروص حاتحتو ساغم یتسودنکهکروش دیدهنسکع

 قاعور نمو هچعابو خاب هدننزو راذک راثخردهدنرک ذ هموعضم یانیناث باب ریک ارتفکردهنآشغتوط ندکو
 یراکدد نيلي هکر دنتسنسفا م | هدننرو قشم : قرتخ راد هک ا 3 نر ڪش اشاخؤ راو ندزاتوا قا

 نسةنا هکردیز یتا ناوين هدنزوودر وخ و رد مور هرو نم تغلرارب دید اون نروار دندنعو هقىت ارور دتا
 رولوارهاظ قرعلاطایفهدنرزوا هسلواب رقاک ارهزو انار تر هزهنلماحرونلوهدنرل هسزرخ نیطالتتردندایشا

 ردراو لوقش  هدنسعت تكناونس لواردراو هنگ لاکتشاو هسررغ شوقن هد نج اورق یکرج یک هسنلرا قش ا

 هدن ایا تفاترپ سخن مارا ؟ز لا نح تلا شرد نک یکن اردو زوپشمو حاروردز وکو ارب هدنس هک لوا نخ یرب

 ك کرد نالن عیاررارزودیم هضبع قاحو رکعزندنآ [ردنککههبح كنوزو و لواردکوم هد اع ردشوخرپ
 ردرولاحرب هقسندرلنول هدناورر ورد شاد قلاب یرلکددلار هد طز حرص سماخر اقبح یزونو هرکص) داد

 | هحوتفم یاخلواباب رداټشم یخی انواهدنا وا هکر دهد نچسر هد یاخلصتمهب یفنرع نام ی ۱

 نت هلیسزاث حس یخ ج > رولک هنسانعمر عمو حا نمو لزهو ردهنسانعم لسلقوز !هدننزو هرازه هراخ زدهدنزک د د

 یاس یدو هدننزو شفک شخچ رولزاربعتروا هکر دو هو ناقیچ هدنلکشناحشدابهدنوم هدننزو
 روئلوا خط هرزوا یمز الا قو نچ رب ایل ماکو دهناشنوی ةنو هطخ لواور دهن انعم هطقت هدنزو نیک

 هتکتهدب رعررردش وان نوح هوا یزب قیمز هلا هند ن الوا هدن ر الا او ړل ةمرب هدنلاع قارختسارل هکر نکته اتکا ۱
 لزوم هلوخ رده نهزوسکمی اا تات روس دلخیند ده هطقن قآنالوا ضر اعهدزوکورونم د

 تعلطاسرو تروص توش هد شزورب. د رب رولوا داخ هدقاناو هلن لا ترک( ین دنس غان شک هکردقحربق

 ان هراخهدنزوهراجت هراخ رده دنرک دهموعتمیاح ثلا ٹا ردهنسانعمبوع یهو نون

 i a“ یا ی نوسلوا یریغ رکن وساوا حوریدر وسا د هتوصكنهنننرهالاواو ت وكب وات راخ یدنلوا

 یورفابق راز ویا مدرهدکردزآهج هشدمه مساوردهنسانعملراسودوعسمو یروخواوولتوق هلک اسنیسو

 ردندنعو یک كو کی دیدر دک نانلوا قالطا هنو هدر رعراضعبور دکچ یراکد ید فزوکی شاص شل نعو

 ارد یشوقراغبوطم] عج حض وخ وخ رد لاک هحاوخ دلومردیدآ هدادزب ندر مااءاروامدالب لتون وکسو ج ف دن زدی

 هداعهرهمخم یاحلصتمه هل هم لاد ناب ینتلا یددلوارک ذکر د هتسانعهرمخ هرتز ور زکر خر ون .دهربقه در غ

 ردور تغلهدشروقتروخ قنردخ ردهدنرک دهخو فم یا لوا نابر داجسم ی اکو تعلر !زکس نواه دانار حوا کرد

 اجر دیناز دتغل هدر ات یاب لادن نونور دروناح نانلوازمعت خر وا هکر دهنسانعم توکتعرذ نانو شعبلادنعو

 كند ن ولو ان د > اعا نو ساقا ندش اطرد هنسانعم رسو یریکهدنت زولک دخ ٌلدح ردز وهشمهلجخهدزوهردن

 ردروشم هلک فودخ اودخ رارب د كن دخ نیز پول نیر ت اورارب د ند خربت بوزو د قوا ندنآ اردیج اغا نياق ەدشزوكنلئ

 زو شدرع شددخ شیدخ نوساوا هدنرب رو نوساواهدنروص زدهنسانعمتح انصو نسحهدنزوریزو رب دخ
 یمدخ ردهدنرک دهرونسکمیاح فا نات را ردنیداق وب هد ناخ ەكرولکه ماتم دکوزد هام ملتعو هاش داب ۰

 ارمظدییو یزووآ یدولو هاش دانو تل ام لو حیا وڏن زدەتسا تع مەر و دھو شک شان نالدر وهر ؟ هدنزو یعفر

 |قلطم هکردهتساتعم ھو فاضمهدنزود درک هب هو ر دم 52 ردهتسانعمون دخهلحوتفهواورودخ ردهن لانعم

ESیادحخوا دخ ردهدنرک دهدوجعهیاخ تلاتبآت ردیلن اقمقلطمدوحو رددت  

 رددر ہم مینا هن ساتغم كلامو ید یرزو نش اتخم دو ولا نج اور دیک هند یآ هلا دوخ یلصایربرد حس یک

 یررهاظ هکر درلرف وصیسرغوا تز وو قارزؤ یان ناشورفادخ ر ونلوا تارق هدءاقلا بسح هد هلا ەچ لاذ
 |دضب رد ر را هناك یخ ندر) اردا ندا تره لا یاعدااشاخو ھرااقشو نخ هد ول کت دارع میرال نط اوالطم

 هو ( eدمو ها  EA REES SEIنم  granہے دس رو -
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 نوعرفو



۲۱۳ 

  ناضلوانردندنس هلم تاددوم رده دردی راض جوک هکر د هنس انعم هج روم هدنزولداکه لمومضم واو .لواښ
 هدنراق دتوط ندهنایشآ ن راوروابهلخ ابندن یسهنایشآ ی دنکن اغظردوراد فور عمدکر دما نا اوخەلمالرىسك

 نغمو ددحو رد هناخ ےظعو بحاص ردیففحم دنوادخ هدشزو دنواز دنواځ دنواح رارزوتک بول | ریارب خد نانو خ
 رد هثسانعمیدنفاو ےظعو فام اردک اک ناھ ا ردکعدیع دیانیعت وددت کر د هنسانعم

 كسياخ ردلوعفممسا ندن داخ هکر ددنسانعمهدر د اش هتیاخ رولک سا لیتر ندروتمم مسا ندندس اش یاخ ِ

 هدننزوهبام هبا هناح ردلعاف مح !ندندم TTA ارو دەقرطمەدس زعدکی کج یروم دلندن وکسوا ننک

 یند هطروع» ردعفانیا اغد هشدوصنالس كوا یس هاش شا دوروف لنک یکن غص زدهنسانعم هیصخو ق اشط

 راکه سوراکسوشالق یهرابودو رولکندنف رط نح ردشاطرب رلرید یسهباحناظیش س سدلما هباخ رودلواقالطا

 رونلوار عت كلب .وک کر هر دبع ول لوک امكتاننی راکد یدراتشمهدتزو سیل هتک للاد سید ها رووا هاکندهنسک

 هنیک اخر ارروشی ها هطروع هکر د هنغدا یر هنا نرهباح رد هشت ةادا سیدیدنلواهمجست لعاب رلغلوا همش هب هطزوع ۱

 رک Em E دالت رهدع رع ربات اف ردن دنسنح نحر وا دکر درون این انلو ارم بعت یورک هی احررب دد |

 هننکیاخ هنغیاوو ردفقح ندنو هاو ەگ هد ب رعرولم اب لا هطروم دکر د هنفراق متکی ردیرفضما ۱

 نادارف ررضو ناجفوخ هدنسارو هکر دهب کن دتر شایم هع شپو شف لو عینش لعف لوا ندا ها نداهنهناح ردیفرج |
 هنهدحوم یابناس کیا ردل | وععم مسا ندندس اخهدمب ا ردهنساتعم عضدو ل هیچهدنز رو ندس اسندس رد اخهلوا

 زوور FIT حو تقم یا لوا بابر دلجسمییغارب ىرکيەدناچ وا هکر دهد نمر هيچم یاخ لصقم

 عماجد هردنامو یبغآ نویتز هود هدنزو لاغم لابخردهنسانعمرضمتمو ظق مو كداحو تسح هد اصموروما |

 هدنرو هک هه, هه ردیولقما رهاط ردابقتسم لعف ندندساح کردمتسان مدیا ای داخ روس د هدهنسول وح 1

 ا اوتساو نتو کم هدنزودرکه ر روشی دی دنه یامرخهدیسز افردن دنس هاج همودا کرد ید نهر 1

 نکلی هدیکررولوا هیبش هنکو قور دکور هدننزووکضرغ هلا هجم یاز ودزبخ رواکهمانعم بانجو زوو |
 ارد . رعرووالانرهزهکردروناج یرلکد ید یوبندنعون كحترواهدلوقربوراپ درد جو تورا دیراکد ید
 !قرتهردشانعم يابراز ارهو ردتخل یخدهدننزو زوقتفس بارویدناوا رک ذ کر ردهسانعمودزمخ لو دزبخ لودر زارمد ۱

 لادبا لاک رولک مزالو یدعتم هنسانعم ی غوو قعهخز اعودهلا اس خف كح ردرولاح نانلوا ریمعت د نابحوقانا

 هدنلکشخازوسندرفابو ندرومد فهناشن لواهکرظن دید راضهب روس. د هه ابن تال ! یا ماد نشو قوا هدو |

 مچیو رک دكوکم نهم او.خم ر رولک هنساتعمحار روسو بدو رر دیا صه را>واتال ] ۱ ی راک د لیا لامعتسا تودیا

 یزد هفح هخردتغل ځد هدسرو هوهقو ردصدايمو هد درو لوخلاه هو رد هنساتعمراوتساو نس مو

 یو هکریولکه نشات مەس اوتو هسا ورد هنسانعم هلاکو و هلن و ط سفنو هلصف زاغوو هلبعوب هکردیفدا مو ۱

 ,ندجو رواک مزالو یدعتمیس رلادعم قانحاوقنخ وقاع ووی وند ردا !اوعقم ی ندد هدسح

 ر ول هنساتعمهد حذو مکر نیتمو ردهسانعمایهمو عمو هد رخ سو هتخ اسهدز روربص» رببخ ر ولک ءا

 !هنسانعمباسج عج یدنلوا زد قامت کد ندهنسانعمرمبخ هد زو هریک هربمخ هربمح ر واک هدهنسانعم نمو عوجو

 دروس یا ل باب ردتغل یخدهدننزوهروتسم هر ةدایزو رد هنس انعم هزتخ هوج روس دهبنعس  موقورواک

 ردهتسانعم لاکبخ ناناوارکذ لاکبخ ردهنسانعم هربخنانلوا رک ذ هدهمن .وتفم ەد زوهربح هربخ ردهدنرک ذ دا

 یاثلات باید هنس . رلانعم مکتسسو تخلکنو ن نتمو تم عور اهمودعمو خاد زو رو تک ر

 "لح وک یمطخ هدزاربسردناس ی :زلکدب دید ی وکه یا ندنع وز یک ماحلاهمی از یزایخردهدن رک دهم وعدم

 كتاب نانلوار عد یکم يشو باا هدننزوهدیزک هد رددیفم یداعض هنف سا یرآر داددعم رد

 هنسهلوقمربتالکو دسیضد شارواندقوبحهدنزو نیک ناب نخ ردطروراحرومس د متعطا رذنهدم درع ردم
 r یاحلوا باب ردلیتسم ىغلىديەدىاىكيا E SSL GGG ینچوا رود

 هدنزف ٌدلاغم "لای رولک ا لمف هدانعموورد هام یشوماشو توک سو قصو ضعه دانو به بخ ردهدنزکذ

 2 - هلو نوزودو یرغوطو یا هکر دنادف هزات لواهدنزو فک هصح ررروا ا راوطهرق هد ادکردهزدنامو لغآ 1

1 

| 
۱ 
۱ 

نح .هبخرواکمزالو یدعتمغسانعم قمةصزاغ ويو قلا کور قمت وو رارب دكا شاچ لوس هدنزو لم
 ه

 میم فست هناذنم یاب ناس یتدرد ارد هلاد نوزومو یرغوطوهزان هر دهد د هروسکم ئاخ ۱ فا بابرردهنسانعم قمل رق نجخم وک ا ندنبخ ردل اوب مسا ندندیبخ هدینخ هد یدنلوا رک ذ هکر ردهتسانعم |[



۳ 

 ۱ ألفا هيجم هچه لاذ ققاداماخزددیفم هاقستسا ئادا رولوا یمن کو لت دح یزو آی معطو هببڈ هنقزو 1
 لی وطندن 7 اوه هنخرو دوکنقزور دمعسارصت نانلوارى عت هنفتو هنفدهدیکرترد ضر لار امت یسانعمهدننو

 ءالاماح رددمقم هدراردا یوبحو لو یلنهواضع رولوا ی مرقو هدنلکش قدنفیسهوسورذق شرار یبللادو

 ودندنخون نکلد وردنا ی :راکدب دیدهنال لوق ەد کر رو ضرالانوَّسزهدش رع هکر دیسان و هرز امهدشاب و هدننز روءا 3

 سنابرراحهدهعداررولوا لگامهنزفصکترولحوس ندنعاربد د ناس یعورنغصا ندن آ او هبیشهتخاریب تیوتیز ارم

 ]هد :اوررب وردد فم هد طرت یراهرا ب شمو رو هلازا سون الواد خف رفهلالسعو عفانهن هسا رل تلع قم وضرب ؛یسالط

 ضعب ردنع-اقوانالمخ هدا اواو مظ نوال نوال اماح ارد ضرالادساهد زع ردب راکانق هکر دیع-ا ایر" الاما

 1 رب دخدرفل قنانورغلا لتاقهدس رعهنعون هاسزولواضاعوهانس رولوا ولرد کیا رارید ید ناو قلن هدرادد

 رارب د نفول نوالاماخ هدینانول هنعو ضامو ردلناف عتق نالو ردب راکدیدقوا نالمقوناعونالمق هاو ۳
 دساهدب :رعردبراک ابق هکر دادرح-نضفول نوال ماش هرو کە راعي ورو .دیزفاس لک جهدع* و یک کرنا

 هدراندضءب ردناسنانلوا رعت هالو اود کړ د نول رزاممن اهدنناپ و هدنزو ن روساساسهلمال تب تویلاماخ رون دضرالا

 ضزالا حافتهدس رعردب *انناتلوا PN ولا ےہ دامدننان ولهالو مم شلنکنلشاماخ نلساماخرر دتواولتروق

 هدیکر توّورادشام هدزارمش هکر دعا سوطبفاک هدینانوب سام دمو وم یایستش اوسابو راحهدالواروس د

 مسا هدننزوهشح اف nT هنسلع ناعرب رولوا یرلکح ستم ردتاش یرلکدید ناتوط برخو ییاحرب

 لئازووحم ندرک م اخ ردسبایو راح هدیرخآ هات ردناتنانلوا ریمعت هلکر س ااو ر شو

 دو رد نغس .مواصوصحو نیفسو همنامونعو ردت اک تلآ [کردهنسانعملق هدنزوهمان هما ردهناکندکخ ۱

 یابزابساخ راریدیخد عطةمو طق دەر , زع روند دکوکسفیلبا حط دلا هبج+یاز نزەماخ نزەماخ هتشانقمكير

 مکرھ رد ض وصخ : اع ةلاتسکرت اش دابو اتخ هاشدایهدشز زو ناکن اخرد هنسانعم یوادتو عساه دننزوزا براک لبنات

 زولک هنشانم واو هنانو نکی یدلوا نماهای بم مضر هسرولوا

 نالبک هدننزوهدامآ هدایاح رولکهنسانعم لښع ناسی د کی رآورارید تان دم یکرتووش دیدهبا ارمضانراکو

 لجهلاهحوتفمهدجوم یاب هربناخ هر ناخ هیلیالاصباوخ لس رکنی اازوتب رکسعرشدکر لری دهنهنسک لوا قلخ

 روح هنګاهدنعا ىراکدىدەج ا1 | روح هروقح زاتحوح هکر و د هروقج لوابزنک اسؤ اح جاع ردمپاک ندنچرب

 ارذتفل هد هلا ودعمواو راریدهدبس یتصیشقنم شاروا ندقوبجو ردرفصت ةاداهچرد نانا لحوک هحنانرانآ
 ۱ لب هجم نخ درع ناسود هملنعم هک ل دنا رون_دینده هناخ لح -وکرونلوا ابعت ناخ کرد یارمسن زاو راک نا

 نام اتناس ردناوسآ  الانهاقن اخر ونلوا ریپعت هعصو ا ج هوا موب را هدنرو ده ناجا

 هدس .رعاکردفو رعد ةناحر در اخ ید کانو هشنان : رعمهاشناخردنادشیمو ناشیورد هبوازوهعموص زا

 ۱ ندهعدرا تاثلشمو روس دی هطوا یربکد دادو صوصحت هنوز دان هناح اناج رد هب اک ن دابن دا "رز تفآ نا رو دتس
 هنکلمام رب اسو هنسهزامت هکر دزبراقلوا هدننزو زاسهراح زاد هناح نازیراعب رب ولدو نازم موازوج کرد هنا وه ورب |

 هباکندکعشرب ۱ هماحا و ىم وتد اهنویلوا ماعند رکن دور هباخ ردهاک ندزادرب هم دوب زادنار ناخ هاتوا

 ناخ ردحورملاافو تک اکو بات باتفآس مزار نا رولوا قالطاهدهنس رپ دساو هبتفآ فور درونارهسرر نا روښلوا |

 دبن د رع رد هغ هلدورع رعد یاب رش هناح رر اتا تب ناهسردهناک نداد ردیاب دس هد هناح ردزکنا غش هدان رر لتس ۱

 اا اوران داند نر هات ردارغرب مویهموب اتم اخس جاا آیه یار وط هویت
 | وتفن فات رک اجا یدک !ناخاسو بلسوز اسناسو لمحت ضرع یشورف هناخ ر دانند لو ات شورفهاح
 رو لوا قالطا هدهبهنسک فرصتمو رب دمو ردتعصراد دن  ثاربم هکر د هسک فاتمو فرمیمو یوخب دو تلخ ات :

 ارد راع ندهیوصتم ید ر ول نھی عل اردیدآ ۲ نعل یدردهد ولوادرت رنو رد هنسانعم یت تاسو االت زاف ف اک روک ھام

 ب فاق فلاح ردهیوصنم۷ ناراز  < ردبراکد ید هوا طالاحهکل ی و ط هرکه نا ۾ هراتس ۳ داز ؟ دراف ۱۱

 هدرهتلاءاروام دالدردنوتلا مستر, ۳ ردن وتلا شغ یو صلاخ ۽ رفرب دد یامهردارادرتخد مان ۱ ردراویسانعم

 لح وک ها هعناخ رفتن سلام تیمار فاع ٹکر وشهردهمزاباو همچو ضو> 4 ردیوسنمهس راناخر دار

 هدنرو ناروادنارواتزدهنسانعم بوم مهر وقرمشم مهر ردندادضاهدنزوروادرواخر روس دو هراکس لح توکو ضصوح

 صلح یرراخ مدقم هلخوا یدلوم لموح سیروا ردندتابصق نا هنهمو هنهح ردیذآتالورب هدیاسارح

 روس دد رایخنال وقيل ن روا قلم هم ومو ل نوان ولواقالطاهدهن راس اج نرغمو قرش مو ید شح ۱
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 DOP ET تا تک تم سا ۱ ۳ یوا

OTE شب N BR e OSO ۳ 

 رک 1

۱۳ 

 راش هعلقو رولوا ندهتتهدروا ی زیروا | ندشهوکو ندنوتلا صوص ەل دطوا راکوند رومددنز نرطلدآ ۱

 نماط هرس راشاب ندو دد لا ذکداکه ناپ نعد ەكرۆش د جد ەن .راكنادلاغزامڭالۇا هدنتلآ یراهرکنک | ۱

 للذتو عضاو سفنرسکندوب كاحرارید یاد هب وداحو راسو رونا د زادنا الاخ هدهنغازوطرداحو رارات 1 1 قاری ۱

 هراکن د هتسکر ظنلا ییقدو نمد هدرشو زونلواقالطا هن هننسک ت کټ نمو لوقم ی و

 نادك اخ زادک اج یدنلوارک ذکر د هنشانعمزرخ هاش عض همس اخ رد ید آ د جن برات لا ردنو تلالزفراع اخر كاخرار دنا ۰

 رد هاك ن داند نهک اخ نهک نادک اخ ود ناڌک .احروناواهاک د نداد و دهنسانعم هاب مو تالو دنزونس

 ٌلوتسمو لومعم نار الاح رد اتم راب غرز و درو دکب اا دکر تربت ند راک تب نواب نالماذّلاح

 زاسرافیاز یر ا یک روس ندر اغ رونلوا هایت دندداز یدآو ن دراز لالو ندزا اراك ور دن وتلا شالوا

 هار طوز وطور دهیشتةادا راسرد هنساتعم دننام الاخ هدنزورادنآ هبا هل ځه م نسیراسک ۳ ١ | E E j هبا روفاکر وند ځد ها ریو غفار ذب هدب رع را د هنمخ كتابن یراکدیدقوا ن هرقو کتنا شوق |

 لادن فصو دلو براین دریو لب لدو ناشت رب ونوکشودو رواک هنسانعمدزل ادرکورغم شعثراف ۱

 یم هدالرت هکر دل | یرب رتا رسعت ناہط لرل ےک | هدزو شن 1 یک ا روئلوا قالطا هد هنک نروووا

 رکردناشعمخزک ان یشرسگی تک ادل مشو تک اتاتروا هو ییارظ نوکح هلک ا هرگصتدقدحاص|
 غونربندنرئوواق وحوح لعاب رده انعم لوا دول قلعمدلاح زدن ىد مز ین هل قنطم الاخ یدنلوارکذ ۱
 تورا ور دا صرع راد رغ هرکصن دق دلقاص هت فرب هنا تانک درب پوند لود میری ارطرا دة مرر دعا /

 لاغتقزوئند لائتنفهدس رع ردناذخنایهنش لواهسرذنا تناصا هدنب اود دتسک نرو رب سو ز ردهدکز لب قلقا

 تادآتمورد ار 8 کاخ ردهاک ندیمدآدسخ بار لا ار رىلواز دين وزاد رک اغ اراد و
 نزد هطتسکر تعز لماذ تمرس قوردب راجر ید جول نسور و کر وئلوا تراشا یخ ده هب هسارت ر هملمندهعدرا ۱۳

 عضاوندرک 3 :تدرک یک اخر ونلواهباک ید هسک ةحو لملدو تمرح یهدشزو ناک ام ناک ا ردیدآ تریش غو قاع وارو

 قالطا هب هتک مینو مادو عشاوتمو قوا دانا ۔داہن یک ا رووا باک دن دکلی تار او نشتون د اللو 1

 نادن آر ر > روات دهن فاع درب سخر وزو دیده هودهاس لوب ورد هنس انعم هماشو كە د زو لام لاخروئلوا 1

 روا هام دسرهورواک هستم تم اند اس مرزها لعوررمک کیوان هما 1

 IEE رع ردهنادعورب همش هنادغ لا وا مش نوالاخ نوالاخ رونلوا زبمعتیاطهدزخالطصاردشاذنرف 3ك دااو ۷

 کرد هک نده اک ی مع لا لاخردع# ءان هننلع یرحالط هل هکر رسو بطرۋراخر ولو ارت نعت یاد غد هر ر5 هدمکر ت رتو همر ۱
 كن هاو هکر دنتنادعم زدام رادار هدننزو ول ۲ ولاح ولاح رد هتساذعم دنحو نالس لال رب مض اح لاخر دتل قد ںا وور ا 1

 مسا هلمال رسک ناععآولاح رالح ررتهم ردانروظ هکردهثسانعم یانهشو روغاوا ۳۹ هژنک رت ردشادنرف
 ببعتفواخنقراضعبهدیکب ررر دورادو نیش هتک وکو هس رانو نانو لامها ودنا 2 فورعم هکر د ناخوش

 ردتا ی دیداوجاوهویورام كشاکرذراک و اه املاح ردنو سن هاو شو موق رم تارا ااا

 هد جرو راردا یضییح برش لات مرہ ندنکخاونذنکو وکرولوا یزد یل ام هشایسیارنزلری درام ار فا هد رع

 جت دوو افروت ا جلو لی فی هلاخ یا مست 1

 مات زلال الت رازوکو وا شورخ نر نو ]0

 ندئساتار ج hs ۳۲ زورا اهن اد ههزسسو ەم اداب ناز كيج زاویسانعمحاهربا ۱

 ۷ رو دهن راتوسکنالوا ندبرد لرانضثر وک زرد کا ل دملکت هروئن ده یردشماغلوا تعاد عردمسارب :

 رادود یخ هبدراو هشام 4 روتآواقالطا هب هتک هبا ناين ۱ تقبس یسهب ره ۸ رددشسانمهدنک نوزوا |

 کزو مر ورو ع اخ وک یربفصرولزا یربیگژ یربغضردیعمآر بی راک ید یساعازو ههدمکرت ردكم < دیروز /

 ژرد هوش کی رکو زاوا لصاخرو حرم نکلرولوا یخدهدرر دور دن وش لر £ یراکدندلم هلن اتسدنهرازادز

 لصرالا طولا هدس رعردنانو ل ایا سوردآماح ر دا دتعمو للجو فید یو یک ارو درز شک ۳

 ۱ تنکوزاکوهنلیا | شصت لتمخ و پور وازن ۋاتىكان اکر دهن سک وب اهن میان کز "جردن

 کردن هجرت ضرالان اه هد رر د انوفا نوکسو» و مفا ی طه ءاماح زونلوا قال طا ید هشدار .تیسانمو

 ا .مدفاقبش ار لک شو نوا در قرو ردرت اکنیهیدرلپ سه دریک کو دریا ار شی راک دیدنب ونرداکر دبقدا ۲

 گلم



¢ 
 ۴ردیذآهبصقرب نداف اضنیز۴ و داخ اوشو نکید ۱ زدراویسانعم 1 :هدنزوزام راح رونلوا !یالطا |

 ادا کرم ناو شاطیف و ىغان ن ردهندانعم نو شرک زان ءروس در طهدس رعر آل هک ردنوا

 نصا اه یزد دور یر مزدکرذش طریق دوار درازا ددو هدرعروناوارسعتاراخ

 ردرومشمهل ایل انعیاراخرد ظطختو هج الآ ربردعو یکی ارارب دی دهراخرولواگر کاواو لحوم ی کحفوص

 هت ررژا کردن رک لو ییئوا زادنآراخ کک ةود رتشاراح ردکنر کدو هداس یاراخ یربوردمعم| رخ ناتع

رآت روا لاله بوپ اس هنت دب یراتوا هت دروا دنس هقرآ كن رکی سودنکودنک
 هددزو هټنکد لی اف هنسج

 هکر د هک ندنانشوددرتو رطاخ هغدغدو ردذوخأم ندندیراخ ردهنسانعم .نشاووتنک زاغرا زدنسدنح

 رودد تلخ وان راخ رولوا قالطا جد هوزرآو لس ٌهشو رولوا ضراع هدناوصح ناتهقالع زونهه هنسنزب

 یش هزاع رداد تعم یه طراز درام الا ضترن ر مکر اد ع وت ق ا تشد لضفار ذکاتکمرب شوک جوا کرد یک

 نکسو زدهناک ندک# 1 عفد یا | ولو قموروفو ك | هظفاح نت نکے هار ردراخ ردعفاد ی هرتد ندهناششر

 شک را رم ده ًامرحت بم یک هود ترا روناوایالطا خدك هنکحو كمروشود

 هطفاح یهمرحرلردبارسعت ناڈو صر دم اک قانا یراکد دکن دنرزوا همزح كنقلخ رها ءاز ام هکردهزوم هرس دلفاکمنض
 خفرررپ دقو درج ەد رع راد ۶نحراخ ندناهوهدنارنمنیطاق نالوافراعد هدزرادوالاح رک نوح

 ردرابص هلا توس تا تو هو دهرمشف ن كح ٌكلاْشاحو راخو شرح یا لس هقرا ہلاک
 انا

 اد یک یکم ناذلوق 5 ردیکتناغقلق هلااعنوکس تهمراخ رونلوا رعت 7 ییویوا تانک کروند هنغاسوا
 لغ وحناع ۲ ارالاس ندنز رعاو سدابوراح هدهلاتردنالوا لشد یلضفاروش :دخدیاکشوتس رها اکوشهدیبزع

 فو رعمرلجماول هدر رو هزابهراخ هراخردهباک ندکمرو تارطضاو لع |تذ د داوافح ندارم زاس )دا راز دوفات عضوهنس 1 یجددص»

 یدناوارک ذکر ده انعمهدانورولکهنسانعم نزو یراهوروش د چ دەشاط ی قو یدنلوا نا هدنعهارراخردش اچ

 ویقنض تن اغد ی ؟ لاق غم ەكردەخرات ساخر شاقوظلاناک هدننزو زان زا زاحروس دید هنسهکروس ناواتو

 نالواهدهزابو سانوریکو ۳ رز یو یورو دغا هدراماج و دشاطقاا کار شوند ءوشا:تنیبورواوا

 ږد ناعزف ودنا فب رق اخ هکر دهرکت لوس رقاب هل طو ةن نب غو ینراف یازناعزاخ رد هتسانعممروّلرح
 رونلوارسعت لب رادان زۇڭ هز کرد درام نزرهاوخ ددننزو نماد نزام نزاحروم د لح رع هدس رع

 رود هتخلابا اودصش !ارغوب اصوصخو هنسن شارغو اموعهدشروءزات هزاخ ردندآ ميکر ,دننزو یدآ زا

 ییحاصطرفم تب ۱ راویسانع» شدهدنزو ساق شاخ شاخ رد هضم خاف سر اف قاب نس نوک ای بسا
 نرو پوچ روج زوحو شالطوهقنوت ۳ رونلوارسعتاناننافرد رهوشردآمونژردام کرد هنسانعشش >- ۲ یی

 یدنروبس و یا4 علنوقعو و ردنعما عضوم رب هد نس اض وة ارد و ۽ ردهنسن یسهلوقم نت ردو

 توحروخو یدنرویسردندلسعاسا شخد دلو نتاساروتنا درب ی مکو هقو دنص ی وة هقاواشا اقلطمهدننزو

 یدنروسهدنزو مس ال هات رد هام لوا یخ دون FITLA ترو فت رقویثرفو لمنقفواو

 صاد منع ضرحردترابع ندکتسا تم اوز رغ کرد هنا تعم دخ ورد هتان عم شالطو پوچ روو

 99 درب قالطا ی ذه راد رقم یطالتورر د هد هن هنسذ س یدو رخ اف قلطموروٌ ده ها انسح هلو تھم دا ص

 "مات هما زیو هکردنسفن لوشهندمطد سئ 5 رولو اک ند هنکمطم نستورد هسا نعم نارتو قاربطهدنزو لات

 داش هاش اندک یهتدمهقح ناع یر لوا ییغتسمنداوسامونامطمو نکتسم هدهوشن لواو یرتمهل

 دردی هند هتسک داو و عیطمو عش مو عضارتسو رول اواقالطا لاشهدهبادنتسکب شفا عیلسو زا لل باا راو

 هنا هظروع "هتک اح ردهتساذعمهطر وعر)سراف فاکو یاو رازدناقالطا هدهب ةن ادت مار هشداو هرا عورو

:2 
 ل

 قمر ج 2 راوا هکرونلواقالطا ید هکدجو رارولآ یایفلزو ةلکنآ هکر دلار رب نانلوایبعتهرتسبنحو سنج

ELS دود یو TOL EY 

 | تلنکمتو ردخ رم لعاف ےہ ا ندردنکن هود دنسک ازاد نو زاب یابلاخو تلکس اماد هدننزونژداب نم و

 نابسخان نادکسشاخ زولک هنسانعم تره ترخو كفتیفواو ردیففملاشاخ WHR ردهنسانعم ںوحروحز

 a ال نحو هدنس لاتا ِتاسمو باشا تولوا یاد هدر قالخاو علت« ند هبدر داسو

 | هند زرو دروس هلکن کر دذشارف و رادنالاخ ردتخلهددانا هو دعمواو هدانهمووردهنغباع نالدروشد

 و بس

 1 : نالب روح ندرحو لاج هنا ارطا ناتو غان تسدراح روس دەلە رعرات !یرلعوانالوا هدنترص هرات دیادضق

 [ندنارطضانالسو رکاب ور ګا یشاتنامه بول لوط الہ ردہ رک OGG ونلواربمعت مسهدرکرتردراولد



۳ 

 تاضخ نیراخاباو را 73 دهنقهدمک رتردرت ی دو e انحردهدنرک دهروسکم یاحقال ت

 سد شد رقیانح ردعنام هننودحهدنرز رگ را ناضخ نیافاباو س رللای ؟یارراقبح كح اد ارلتحوحرل اردنا

 هدنزول دلراش اطرارب دید قواکرعو نت او یمهفهدفهدیکرث كنس 3 هدیسراف کر هرج ر غز میم |

 تدوح نون یانح ردعفات تداغد هلع یکر عرار دهن با رلکترهرونلک ونال ڈر هدم انار اچ ورولوا دّقعمم

 ناب یکی انوا رریدلشلا قرو هدسرعرر کت رات اف ودا یوکود ی ارتتا راهرو دیر نوت کو

 یر اتم .د هحوتفم یاح لوا نادر داس هر اکو تخل یدبنواهدا ا یکی اک رده دنع رد مھم یاحلصتمهواو
 لکی نعرڈ هدنرو مدون مج وح ردنورعمیراوح ز زخرون دهنواصاخ سک شعلا هعفد یکی هدنزویراوح ۱ ۱

 یدنلوانام هدنسهدام هکر دزورفاراتسیدنتساروسر دن وهش رضم قمووا نو اهدنرزوا هنس انعمرج ادروردیعم || ۱

 Te یوهشو رغم ی هقئاد وات ر درعا هزبس نانلوار رعت ن وخر ط هد يمور هدننزو نا ارود ناروح ۱
 هدنراتکلع سوروراغلدر دونم یتیدلوا تمص كونان ار هکر رب دا رهکهدیکردر ئر هناشمهنح اعا قاوق

 ذخاندنرللادو ندنرشعو رشقورارب د رولوا لصاح ندنعوندوسااد رهکرون دضم اروحودوساروح رار ولوا عونکیارتب ا
 | هنمق لفاقش یدنهروح ردعفان هعو یصملوامت هبا هکر مس یتغاریم ردر یی قاناپ هکر 8 رقهنا سم غا نانو
 هدناوبح هنسانعمنادهنسحردیاسروق شوق رل صوح ر درنو مهدراردا یضبح مدو سایوراحهدهلاثرد هنادهبیش ا

 ار صوح روئلوا هک ید ندکسلوو ندنحزب توح بآ صوح رار د یجدقلساظو قاسروف هدشوفوشرک | ۱

 ضوح ٌلصوح یاسوج ندا یلاص مزواهدرابد می زب رارراقح یسهریش بو نکح یزواهدنآ دکردبس هنکت مولا

 صوحزهدزا> نامعن صوح ردح رب توج .یهامصوح رونلوا قالطا هده هبطابژ هساط لو ورد رغصم :

 هرزوا ضوح لوایراترضح مالسلاو ةواصلا هملعهانتلاسر بانحنوکرب یداروش هد اغ فو ص ەد ةلسر درو شم |

 هضوح لوار دیو ره ښی دلو ارت نی ریشو فیطل روک ءام شوک امده رابلاعمورل نماء مود ضیفرای درو فيرشت 8
 نوخر ط هدزنغل یورهدشزو نایزمههلااق نارفوح راد دابا قالطانامعن هکر هدعدیدیارار د نا سانا هکرب ًامدّهَم

 رد "ان یرلک دید ناسا ونشرت کردیم ج وردآ,ندنعو یل ناصر هدو وش لوح لوح روند هر هزبسنانلواربمعت
 رولواهانسو هم ایرللادو ب تب رفهءاردرب قاسردن ان ناشلوارعمعت لیفرت ندنعوف هغ ول هدننزو هنادوح,رلعم هناموح سس ۱ ۰

 3 موج ردهاک ندبلق واس فام وروح ر دهدنرک دهمووصم یاجقاب باب رد یلسفابرت کوکزرډ یرفرفهنکچ ۱ ۱

 ناو تغل ن شده دنا یکیا کرد هدنمسر امهم یاس لصتم بن آتح یا ناس ینجوآ نوآر دی یدنهرع هل وتغم |

 نانیطاهتاوتکر دیس نات داد تل برغم ها هدب زو لصف لص نح ردهدنرک د هح وتفدیاحلوا باب ردلعسم| ۴

 ناولا هدنرو یربب يربحردهدنرک ذهروسکمیاجین ات باب اب ردە اک ندهداب سورعضدح ردهزبسفوزعم برا ۱

 اه درمویاتثیهدنتزو یزط یزمح - ردهنسانعهرمانو ده دمو لومغمهدنزور رج رح رد هنسانعم هعافو هفصو ۱

 هگردهدنرسعت تایاقو تاغل هردصم با هم یاح نرتقنه :یعبم فورحراتفکم زکسارد هنسانعمقللو عفو |
 تغ یللا وهدحوتقم باب رپ کر د هدنعدر هم یاح لصتم :هنفرحفلاناس یکسوا [ردشعاواا هرزوآناس مرکب 1

 بآ تاخر اف ارلوص لابانندن 7 | هکروب دهرکوآ اور راک نالواهدنراقاب ماجو حیطهدننزواچ اخ ردلجسم ام یی اکو ۱
 قلبح هدننزو تام ناح ردهنسانعم بصت یو٥ رەد رعوهنسانعم دوا سیراب ش ناغاربو رک هدننزو ۱ ۱

 دوشواربعت هربشمه هکر دهشادنرفزف هدننغل دنزابودنزهدننزوروحآترئاخرون د ةادج هدس رع ردو

 بؤ نهد جدو بوک ماتردهب اک ند اک ن دنناهد كبو باشن لبپس مخ ردتخلهد نون ل دارو ی رس کیدو ۴

 هکردهنساذعموناددک هدننزو نولاص :نولاحردهس رلانعم قاغنو نولتو این دو هلحورکم هدشزو هلو ات هلواح ردارالد

 ردناسخررهم ناهحنولاخ رونلوا رعت نیداوهدب کرت ر دیر او مالکلا ةبحاصو هف :"رصتندزوک بوروک ی وا

 یدندرفو هرهزو د شروخ كلف ناتسیشنولاع رونلوا قالطاهد هب وک نالوا یساواهوردبنعلا تنب مخ نوا
 هبعک تاشاکن واخ ردهنیسانعمتلف ناتسس نولاخ تلف نوا ردهملنعم نیک برع نولاخ رونلوا ها 1

 هدنزو حاز اخ حاج ردار آماع ب باتفآ امغب نودا رولوا تراشا ید هداهنع هلن یضرهمطاف ترضحوردهنرگم

 مداح ر هنساتعم زابو ناغطو رد شوق قلنج هدزودأب داخ رون: د هد هنخثمو قلو ټو یدنلوارک ذکر داتملح 1

 شیت یک کردین یدرمویردنو رقیه دنزودابم ترا دما ریز دی لس مپ 1

 ندساوات ب رولغا روسهنحوا کرو: تر دهن د رصنوروا لواوراردورول بوارودهدقدرتوا هر ربو تؤدا عهدند راک ۱

 شست ی کرخوطو نوزوا اتاط مور ونار ھت یاغاراد هکرون دىخدەجاق ۲ ناناوا باص مد آو زرولآ نجروا | ۱

3 

 یفزکس||



Fe 

 jn ردلجسم م تاخر تغا زوقط :هدهروسکم باب رت هکردهدنسر ديم یاطلضتم هبرلمهمداصناس یندب

 نج یان دیار مدروردهاکس یس لزاحور دیدنلدلزاچ هکر د هبعشرن ندنرل هنعش تردا لاو

 نکرکی دشکی درارب دی دربکیز هکردیکسکو یزز د یدالو را ضحرد هنسانعم هعلقهدین رعوردفورعم هلدحاصو

 i اول لراكلفرهوج ضعبلا دتعارزر ناو هباکی ند ندلواكلذور رونلواقالطا یندرلقنمو رازرک هسراةمرم |

 یمرازه راصح رد هناک ندناعمآق لعم راصحو هزوربب راصح رونلوا هک یخد ندهعلق مکشیسو نم قلم
 مداو تاآرد وينم رهشراصح ۳ رام اصح رونلواهباکندحورلا تلف صان ور دهان دناسآ

 هروربه نصح رواکه نسانعمی .هکمو روصحوردس همعش "زا هکر ده نلرب هدیقسومو نوساوا ادتشارب اسو

 || نا یخزکس ردهنسانعم ییمزا زار هراصح راز د نصح ردنامآ یلعم نصح ر دند اره شر ورد هب کندن اچمآ

 1 یوکقخرد هدنرک دهحوتعمیاح لوابآ رداچسم یباکو تل اهدنا یکی هکر دهدنمهز هل مهم ی اح لنصتمهف اک

 دارفو دیس قح بولیصآ نوکنرمس ندح اع کره یسوف یخهاویشودقح د هکر در وا تش خرم

 کر دفورعم زاب هقح ردهدنرک د هموعع 2یا فا بأت روس ذ یوکقح هده هنسک قداص یزوسیرعوطو ردا

 | ندنافرعرهوج بولواد م خم فورد زغم ف هقح رو نلوا هک ندهنسکر ازطورایعولیحوروناوارببعت یکایک
 ردنعا نلرب هد قسوم سواک, هقج زد اس هقحروئلوا ققالطا ه هنسک مورخ ندناعذاو ت مک ر زسوهرا

 e اتم هقخ راربد نند سولاک هقحرد نیلبرپ ند نل زّووا نالوا یرتفرطم مان دىراب لر ورور ښو

 هح وهم یاعلوا باب ردلسمیب اکر تغلرکسنواهدیاب یکی هکر دهدنعر ه هله م یاحلصته مال نامب یمزوقط

 هدنلامعتساهکردفورعمهدننزولالح" لالح رد ار ندنعون قاغوص هط هدننزو لحالح لخالح ردةدک د

 ا ,ویزود مالح: ود خج نانلواربعترفاسروس د لالح دهب کطصمو ردیل قم مارح د ئش نايا بترت ناقع

 هدیکرتردبتو| قشمرضص کرد هق عو ابل هوم یاد وکسو مالرس کي البلح: رد سردی رعردهنسانعم

 ڻنرواخ رف سدابو درابهد د راب ەدەشلا و هات زدوراد ی راک دب دیدیدنه ناغر رود هد زو ندرت بنل رر د ید لمه

 هدنرو ینهوهق یعقلحر دندنس هودا زوکق ورح ردندنعو فدص هکردکجعو یلکوع-لقوبق هدننزو نون

 ندزردرب هقلحردنودرک خب ̀ نوکن تل رداواح یرلکد ید هبیلز هل غیر دیک هم الز مدرب هدم رعاکر داماز مسا

 1[ هدش : شوکنهقلح رونلوا هاکیدنددکلبا ت تحار یو برطضمو ندکسع_ ۱ بلط باب ۶ ند ندرنادنتیزب هقلحو
 هی كرار اکو رار او ط شوقەكرذقازودنالش اندنغرپ وختآ مادةقلح ر لوا دابا هدزب ج هیدربنامرفو حیطمو 1

 ردك !بلط باف ندر هقلح ردرک اچو عیطم شوکردهملح دونلوا قال طا خد هنس ودروازوډ یراکد می ارببغت ۱

 1 | قوعوصو رو دردن هد رع کرد یآ كل هک تردنوآ نعسهقلح رولواهیاکندکمرک هلالوقوط هوس مرو

 | هدهنالهدنزووا ىل وملح رولو هک ید ندزو نالوادمضم هدنلکش ین شموک ع ضوح زودمهدرانوک

 ]| تخل رد نشرت هدسرافو یربلا ضاجو رقبلا ضاجهدب رعردیعو فام كنغالوق یزوققابن هکردنکوک |
 هتل یدداوارکد دکردهنسانعم لحالح هدنزو لفلف لطحردهدنرکد هدوم ^ یافت بار دیر ارش هروب م :

 قوا ناطلسو یسفرکن اہ هدنکرت رلرند كتو وه اوا هان کد یک یتفرکن ابیهدس ع ومس 1ط ۱

 ۱ ردلعتم یغلیدبهدنابح وا هکر دهد بر هلم هم یاج لصتم هم ناس یننوارارب د ارارید خد قوا هرد ناو خشک . هحولدو ۱

 ردرورفآناتس هد اور یدنلوارک کردیم لب قبحهدشزومحالم حاج رد دنرک محوتفم یاس لوا پاب ۱

 روس ددرد هد رع زدرولاجیزاکدندنوجهدنزو هنونح هبودج ردهتسانعملسات تلآ هدنزونوزوم نودج ||
 یزلوا مولعم یددلوا یغل هبرد هنسانعم لسام تا هدنرو نانا نادجب ردهدنرک د هروسکم یاح یا نار باب 1

 هکر درمجنا یساهدننزو اچ طاخردهدنرک دەمو مىا ثلات تاب یدلوا مچ تمرظتفدینر یتیدلوا ی یا قرار ۱

 هدمکرتورو لا ناسلهدم ,رعر دنایزواک ساهدنتخل ماش لها هدنتزو مینه مع جم رو دنا هد وعردمونم فورعم

 ارج ردنارویشهروک هرلبرغو یردول هذن دنع فئضطم هکر دعما یشک اح مس هداوقرب ر دتا فورعنم هلیسد رع

 هلمهم یاحلصتم هنو نا رب نوآ رارب د یدنهیامرش هدیسزاف ردورادیرلکد ید یدنه زعم هد زو لغز

 یکنکد نام وجت هدننزو رس رضح > ردهدنرک د هج وتعد یاح لوا باب ررلعسم یغل شیهدنابیکیا هکردهدنعبر ۱

 قلترعو ردار 2 كچ هک باربشو ماعط ەدزاغو هکردهنس نعمواکیانورون د یارلایصعهدس اس رعردنانیرلکد ید ۱

 نلعب , ریطهدن نوا هنعوز قاتسبردتامن رب یاد کر دچا قو ود ەدنا دنن :زوقۈصەدلنضاق قوخدنح > وونلوارسعت

 رارید لمفرت قابو وب رق دیک وسواس ولوو هنعونیّرورار دانو |لیغرتو تو یراصهدنکر تو
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 لا نو عفادبعتداصا ورضسو ارتفا ناصعمسا یا الطائر وارزول وهدد ده رک لساسهلح و تفسفاک

 |ییطقت هلدسیزاف رولو ای کن ات یش راردشاطرب هد ناتو هاو او هبا هزم ن سدط اعانارک 2 ردح وم یت كن اونو

 ۰ یال ینهرد نهج هد نانو هال متهم یاعو مال شا سوط نوط عار > ردعفاد ی سفر ابو ییدنالوا روک

 ااغ هد قاس هد سارا هب ربط ها نیطسل هدنرابد ماش زولوا هنوش هتان تفن ی بیکار ردشاطرت :اسلث ام کوکر دنیا

 تراک هزنرو لدن لڪ زددذا دنا ارتنحو عهاتهعو ضد یروح زادناروهظن دنداوق رک ندا هح یداوالاتو

 تدالورب هدناتسد رعهدشزو زا لاڪ ETE هروشکم یاحقات تان زرد ید تنکردشوق نانلوارتعت

 اراوتسا ترد هدنرک د هموم یا تلال ياراق ماقمربەديقو مۇر وزب اح نن همامو دغر دوورغم هکر دا

 دکر دهد ر هلام هم ق اح لصتمهن دامه یارناع ین درد ردناشلا ملتع نر و اضوصتو هنواس تک امو

 لدرشهد غل قورهدانرفاشاع اشاخر دهد د هحوتعم یاحلوآ باب رد لیجشم ین دوو تفلدردنوآ هد ابا

 دل ناوجرش رد طة نشورغم همز نان غد ردن د نمسح اطس ندهنادنانلوا رتعتی 3 هردو یا

 هدر تحب زد یک قرر ارهصروا یدانق لری دین د هکر کس موتو ک هکرونب دور ذکر کخ ند هدنانوبهدنزو نادفرو و

 هرس .نانلواریپعت راکت ااا روس دهب 1 نانلواربعت رکنک هدشزو فرنشا فرح شرح رار دنالوانت بوزو شبابا رو

 نبرد شاه هم نیغ ھار آ ایر زز درج: هراکتاهدنااتسف رعوردس رعهزو نه تخلو رد عو ین اتنس

 ئانا رادولرپ فرخ رولوا دا نمل لق قدارتلاب دلخاوا یم انعم رازههدسراف ردناتلالد هد دع كفن :هرزوا دانا
 : مە وع کرد قوا نا هدنتزونرا واز فا ناو زونلو شالطهزوسولاکووآ هتک انار مد هقطالم ۱

 ردهنسک لت بوس اک اک خد رغت سراغ فاک کفر رارىدردىسۇرێغلۇتور روس د سومل ەد سر افوراقلا
 هان تان هد اک هکر دف لوا قورس فرح وا قالطاهذی هنسکنایازآذصیقتو بیعو بو ك نکو

 | ییحرهردنت ان یراکدن دند تاززواهدننزو لود ړم لمس لمس یکواویک دنر هک دوونو شهاوخو هحناوخ هوا طقاس

 ) رازهژ فاع لمرح هنعو ی مرقورون دتارزوب ضا ةر کرت ترارب د ید هنا دل ددصو یر غ لمرس ةن ضا رولوا ضاستو ۱

 | رنکتمونراکز ورزاد رکواک شرح ر ید رک هر بم تغلوز ولو ارب عت كلرزو ف عرق هدمکرتراز دید دنا

 فلواووس دعلی رعزد یک امرت اڑے رح ردهدنرگدهرونکم یاح قانات زولزا اک سد ندرور غدو

 ندارد تر , باتقآ دینی افر دب ناراک نفخ هدنانرس نا هد> وم یانو اویا ا ارج ردسدابو درا هد راتو

 ردعڏ ام هندی تلق شعاوالط یسدورذلتاف ىج رار ید یراک ابق هک ززیکهکنرندنکترورروطو شرق هشنزک

 نال راک ف ونزاضعد رند ید مال رددآزولاخ زمکیدنبارتبعت هلکشزک دنا ارس هللا هغو مته لاد نود
 | ةموعض ٣ یاحشل ۹ تان زدم هر اهم تناوا تلعن لغتها کرو قدا رسد هلدهعو نزووعآ

 ۱ رار دید ىغنقەر ێا ىم رەد ىکر تو داش "را نت ةر کردن نآدنیسهدیمور بار نقد هنر

 هدا کیا ۱ دکر دهدنسرد] مهم یاحلصتم هب ه2 یاز ناس یس ریش و ههرول ت غلور دغفا دارم حج روح

 ۱ هکر درهای ین یر روقط ندهسور؛تهدنرزنازرو ناری ردهرک ده وتم یاع لوا تا رد نجس لند

 ئز نزد اتر اود هدننزوادخع ایج زور داد ومعه قنات ات تا رود نر ەن وک اد اوترا راب 7

 فاو یسفرکن اس ؛هنادنوهدنکرترا ديا قالطا قوزا لزسهدزارمش هرز د یز لا نشی وی واوااتساو
 ۱ | نمطورولوا هدنشهد هاو و اهو دنا سفری اروند در شوا تار

 هر ونور ھذا هلع ماک ر ردو ید یراک دندهوران دراز 0 2 دک جد هدنکر و تسودوه هدزارتشردک بت

 لر رار داو قەد اروع زود هننلع کرم هدنزو زادک زار رار دید قوارساو نومکنا ژل اودالعا ند دو

 | ندنراف ط ن دظو پنا شرار دن نسخ هداع ضهبردفور عملا ابطال نور دما لو ور دنا هو لقنرڈ 3

 |:یاح لصعم همالته نتسناس ادب حلا یدلیانابن ون درازب دقوا نارا نالن ندنعولفواقارس تا راضتعدر ولک ۱

 کرد ره دخ هد دزو نان لرد مدنرکد هج ودهم یاس لوا بار دم غل س که دن ان ین ادکردهدنهزرلمّهم

 ى لری عهدنزولزشک هندی وم یا تان دم ردنا خاھواەننزۆو دع الت کیک یراکدند یک رومد

 نوراضهن رب یز نشد رشد ولار طوطهدنر ادم نئراورب تغتر غد یزوقر دماعط شر دن ارت لول اة رس

 || شن زاع نسخ دەدت ر ددموعصد قا فا نا زردی دنه ةن ربآیربرلت اه راززوشب دنا ساز دزو غزل

 | دالواخ 7 رد والم یدک اونا اوا انک انآ نس اغاز اشو هزة همر اکر دنا قداس نخ

۱ 

 ۱ رو هاتبوو رولوا نند ندد ش دز اسو نددت کز دا رو هنع یاعت تلای طز زد ناد ترش
0 
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 زوند ځد هبجاو هطولغاو زخلهدس رعیددلوا ههه لا ناتسح هلغهلو ار اسف تساول دوار دن هدنت اک نانلواربمعت أ

 | شلروا ندقوبحو ندح هدنزوخیس خج ردفزعم هلن وهوه ئىشلا هام کک دندی ااو
 غیج ځدهدیکرت روناك ای رایراق هدنسارو بوکج یکراون دهفرطرب هرجا یرارداجنیین هفت اطماشجا هکردهدرپ
 ال شازود ندروهدقلطمو ردهومم فوزعم دکردرعما تانع هدنزونالیک ال لوهحیا نالیح تالبح رد

 هناولد هبالرح یکیراتلآ نابواو ینزواو یهاطیباو کر هزرویرومد لوق را ومه روم دنالبحیند هناوداو
 اج حاغروو قشروو ماکو ورد نصف رعمردهژرعم ےلقا هدننزویس نج نح ردهنسانعمنالمحهدننزو

EATSمک نیت ناف ک ینس»ه هرهحو کا ایدز اک زوو قع اج ن رلشاف بو با سیعت ین نذلاعفن او تضغ  

 هک ینهرصراولدو یگ شوقەدتنزوەنىک هنج هو و دهنیسربک طارص هدنتفلدنزارودنزهدنزو دوریمدونمچ ود ووا

 هب یجمفورحز اتفک یه رر دیا رتسعت یقلشاطردهدنرب یتهدعم هک سرو شوق :نادهنح دونلوا رمعتروخ
 لصتمهفلا نام یکساوار دتجاوا ان هرزواناس چپ وانواهکر ده درست تااکو نارو دما یھ یاح نرتقم

 ك٣ !نسکرت هکردییکمت هودهدنرو جاس حاب حاوی ر دلی نم ید د اکو تقل ىديەد وتمر نكر كەد رىم هم ىا

 دنا هيلع لیری زاببحاحرارید قیدناتهرق هکس و هدراندضعت ردعفانهرساو یک رولوا لزان 4. رزوا

 ردراکفاو رزى« بان : رعوذیهماتابننانلواریمت لک بقا اشاح ردهنسانعم تحساح بحخاصو حیات دا

 اربدیکدکد نانو هدیک تو یعارلا یصع هدس رعرد امن ردن امن یه رق لام هه امسهکر دز ره خرس مساوی مولا
 ەە دحوم یاب ناس یتکیآ زدمالسلا هملع لب ربح یولماح ردننسانعم تعاسوو نآوو یدعشهدننزو یا یلاح

 رانا .افاحت ردهدن یک هحوتفم یاحلواباب ردلجسم ییغلح وانوا هدناب یک ۱ ge 9 للصم

 رعت یهو غاطو هول هرقو ل دفرت یادت هد مکی و قوق هدنا هدسراف هکر درعا ق وقد نح هدنانو هدشزوانارس

 2 ھنر ناط کیدا کش ود نازک تاتش هدشزو لیالق لبابح ردراو نسم راكم فاتم ردات ناتلوا ||
 نىداۋراسەدەشلا اريد د هیدوب ردتابن یزاکدیدزوراب هدنروقفس قنح زار د جد لنهر دلو داف اتسم

 هدسرع و تواناودو فوالع واهدسکرت رارب دد وکتلاب کرده هو. ردات هاب ات مض ین ارت یبح ردعفان هنناع للا دو

 هدرصودندنعول ییلوف یز وحرر دیخدكسرت قاش ھر کر د قانسارغ ت اسارت همت قاسارتقح ردت ا یراکد ید هبح رتا قد |

 ردوردوخ یوکنلا هکردلشمحرف سا ی لفنرفقح روس د هض ماحد هد .رعرولتس ات ندنو ید رشصاج

 ی وصرطقمندمآشر دن" امنیرلکدیدیوا كىمو ىز وب رابلفنر قو قاتسد لفن رق هد نک ت رار د هدنک ی وکلا ماوغ

 نارعضوناحگر هکردمرفسهاش یرتعسقیحو فام رک قمح راردنارسعت نک سلط رانا عب هنعو نالواهدنوزررروتک

 ردد ارپ ندنعونزوب را اتي هد نخل ماش لها نون ا و ییطمتیدح لات وحی لک دک کیت یاو کز دید

EEشردنسولفارب ید لز وزا رارب هی بز  PEOهلن نوا: نووکس نح نح رد رلکددنکسفکن  

 یاعاموفز هدنققح ردروپنمودی اعا موز هدرلراددوب روس درام فهد رع ردرخ اعا وغ "[ کرد ەر زز

 یکحوهیبش هب هراس د فا رظاو ض رعا ندنقرو راد گرو رد ناسا تما یقت لاتعونر كانح اعاموفزاریز رداکد
 ر هلوا ۳ مسوس یر هادا نالوا هدنفوحو هباشم هب هلله وهاس یرعویراضو هدنندهنعما هد نجوا ك رللاد

 وغاو زا مک زد هاق یرغو یراصکحو لنکیدوریک !ندنزاج قیماع لنعوف یاشو رر دیزا> هنعوبول ۱

 لتدحوی او هک ارا هب رکو یقو لب وطوزود فار طاو ضد زعوربک قرووربک اندن :اوردق عاردیکایدقلنخناعا
 خج هنسن یک یو هدنرزواوربیکو و يعاردادورولوا ی دهاسو یراصیسضعتو ی یمرفهدساعو رظنعتوخ کو

 1 با: ندهتسانعم رول نمنح نیبح نیب رووا یس رهنویسددرب ردولم هلاهنسن یک : لوو ردذشراعرب یرعو ردشلوا
 ھر رع مج ناب ین جوا یدنلواح رشافن كردفان نح هدنروند نیحردهدنرک د هروسکم یاحییات

 هدشزوزف رج ردهدنرک دهل مهم یا لوا باب ردات شم یی اتو تخاروقط هدا چ راك ردەدنمەرەل مھم یاح لصتم

 نتت ن کردربسک | تروص یالوهو انعکدوحوُءَدام هکردرهومبنر/هدنحالطتصا اب بابر

 هدر یازو نوحکن ردیابی ذآ بولس :یطعاژرح هدب و لطم یدنک یهنسنرب یرب ره رای ذا فالتخاقوج ىق ا |
 یونریردعو یکی ارواک' تهر ابد نمراردشاطفورعمرلساوت یمرارح ردهنسانعم شاطهدہ رعوردشلاف هدافخ | |

 هال ارولوا ی نمر ق یتمرق یوفر وار یا لامعتساهنب ر دزوجالراڈ اةن هعهاکر رولوا لم وغو لز و طو هشه درو حال
 رد دروس كبس سونسآ ر ردروم هدهبژادوس طالعسا لاهساو سایوراحمدهبنات روئلوا یظیلبعاهدددنلواس

 ۱ 7 دزکلا رخ ردي راک دد یزوظ نیجو یشاطږ لح ر هک د دک ترار دد یبح كم رد هنسانعم روش سوبا هد نانو



 تشلا راهح رونلواقالطایند هرداج نانلوار سعت هواو نیعجحا ممنعاعت هللا تر ردارضح یلیعونامعورعو |

 ۱ نالوا هدندب هکر دراهح ردهعرارصانع لاجراهحو طس راهچ یدشوا قة یمددلوا ىلع كلبا داد لوک :

 تونحو ترعوقرش گز هعدرا تاهح ناهح راولدراهح رد اۋ نوربو زوکو قلوف هکر دخاروس تزد

 بونمروط هرزوازوسرب هکروس ده هنسک نولتتملوا نانزراهحردهعیرارصانع س ر رسر راهچ ردنرابعندل اتو ۱

 رولواقالطا یجدهب هر ےن كحوکو هر هعدزا تناوحو رولژاهاک ندتودات ةضاخو رو ؛لواقالطا هن هو دم عالضالا 1

 روس دیک دعرش ناسا دور لا اف کرد نما هطوقتمراهح رداتف تلف هکر د هعدار یاس رظ مراهحم

 هدننزو دېش دنهح رونلوا دارا هدر لحد مو دعمو یشالوریحات هته راهچ ردهمنرا رصانع متا راهج ِ
 هروسکم ےج یا بانردهنسانعم رطاتتو قمل دم کر دیقدآ وذو ن کک یار و یا نذندينهج ۰

 هدنکرترونلواداربا هدنعقومماهفتسا ۽ رونالد وسهدنل عنق ۱ ردراو یمانعم جاهرب با اهءافخاذح رد هدنرک د

 یسساربزرویجوقوا هنسربالثمرواوا لیل عتتادا ه رولوانسانعمهحره ۽ رولواترنکفصو ۳ رولو ار عت هاه |
 هک یرافرح اهو می نالواهلکر دوو روم: .دتسا هتفرک شزاوآ هحدناوخ دناوسم یزبحهدرب كح هید شابعول :

 jê دازرهح یدتبا دلوندن از هد وتا نم یردن هرزوا قشدرز زا ردرانقا نا :

 هروصم زآدرب ه هرهح رهح رونلوارببعت فا کر نا یا نرو هرهج ردزادنفسارتنس مانور بد هموق رم

 ارد ردیدنه قغلو روید هنهلوک هزاتو هننالغوا ازات ین یلدهدننزوهرهم هرهح ردهدنرک د هموعحم ےچ

 یسلیوا روایکود يولوا لزق لزق یربکی رکب وا قابو شاب ندنزوک ام ادهکرد هنسک لی یزوکهدننزو یم ج |[
 رداپفاتردهتسانعم یوتسمو بلاعو نیکیا یرب راویسانعم تردمهدنزوربم ربح رخ رونلوا ریسعت 5 وان اغلرشهزووک ۱ :

 هر هراحن ردیدآ هب ردرب هدنساضق تاناوبمیاررد هنسانعم تعسقو بیصتو هصح ثلاث ردهنسانعمعاصشوروالدو

 هغيراص قحهراصهشاب هدید:هورولکهنسانعمرداو عاعو ندهنسانعم روصتمو یوتسمو بااقو نک هدننزو
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 تم یو ىد زود کا E یدرافچ لصتسماهناس رپ ترکہ یدک د

 ةاداهن ااهیافخورونس درتبهدس رع ردهنساتعفیب وق ردع هاج لا اهروهظ هح ردهدنرک دذ هحوتقمم ہد لوا

 نکنسرخآراهحرولگهنسانعم هنیصانژ ناور دهنسهبن عاطهدنزوداوس اوج یکهقاطو رای

 قالطا ید هعدرارصانعوردنرانعنادلاعو نوئحو برعوقرشز دهعدرا تاه گرداند اعم رادودح عب

 تاهحورد رد دیک لر قدرناتسدنهو اش دارردرداچ مخرب نتایج ناکراراهح رونلوا

 یدنلوارکذ کرد هنشانعمناکر اراه نارفاراه> ردلامشو بونحؤ قر شمو فرغم هکر ونوادر اکیدندهمدرا
 هبه ذم راهو زدهبانعم لوایندول نم راهم زلف راشا هنفرط نیعجا مایل اعت ها ناوضر نی نکرابراجو
 ور هب هعدرا مضانعو رد ی هاش تک شلاب شلاب راهح ردرابهذم سو یو فاش ینح دکرولوا تراش

 ارکیوا هکردهمدرا یافلح ناکرا شلاب راهح رونلوایالطا ید هب هعیزا تاهحوهاشدماعوردشت ۲ او بآولاخ

 هدد میتلاقعت ص هوا و دماتههدس رع رد سا ضرب لح وتفم ےم لما راھج ردهنسانعم شلات راهح

 ۱ لابعراه> ردرداجنانلوا ربع هیوا قاطزاهخ قاطزاهخ ها لوك هزوسرب هظلسره هیفمو هفمیرنا یسقو هزم" یک

 ۰ E ارصانع سکزتراهحردهب کند 7 [نیقناجهل>وتفم مو یمراف فاکه ماکرابهح ردهعب رارصانع

a E E.تاره نور دچ ات تونم تقی کت ردارز ۳ رونلواهیاکی خد ندنسواکیکت خقو رو  

 ع برمی هشوکت رد قلطم هتوگراهچ رونلوا قالطاه هعنرارصانعو هعدرا تاهح نخ ۰ اکر اّهح اهح یدلبا زاورپ

 ین
 ین لب هد :Sa Sa ددع EIN شیفت kG شادو خوا مج

 ثلا باروز لوا رعت قمقىح هزولردمآضهب ر هعزانمدا يه کرد هک دههح او مون اقم ندشهرهح رونلواقالطا

 یردلجسم ی یب اکو تغلزکسنوا هدهروسکم نابرپ هکر هکر دهدنعسر یراق مج لصتم هب ناتق یان نا ی یکم ایر کی

 عهنهاداب هال هددنه هدننرو لاق هلسراف یابلاسسحر لاح روت, 2 ىشەدى . رع هنساننعم هنسئردشفحزیح

 روتر د ليج هدم رعرد هتسانعم عاطهدنتغلدب زابودب ز هم اةاتشم یانو نمت وکو سس رسکت سود صوص

 وز روس دتاح هة عا هدس رع رد هنساتعم لملق ئش هنسنز اردن د نلف عاساهدشزو نخ شن ملزم زز رربد

 رد هت اتم ثعابو سس هدننزو رود هسکه ا هیچ لاو هد وم ایام. هزمح دولهزبح روسد هنترک ییقوا لوس دن زووکت

 تک ايو هيمایب ردنر دیک ندنآو تسدخ هدشزو نایسس ناسخ ناتسح النرد نوا هزار دما یارک نیم
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 یکسودسو هکس دزو درس هانی هرتوحردهدنرک د هحوتفم ج لوا بابر دلم یب اکو تغل جوادی 1

 ضوحو هدراهحعاو غابو هدنراراونقهلوا یاهتراردعنوشرا عرين دنيز هکر دهفص عالضالا عن" سهنانلوارسعت

 هدسرو نالوح هلسر اف فاک نوح یدنزوا رک د هکر دنفدايمو هدننزو ندبسح ندشیوخ ردنتبوخ راراسهدنفارطا

 هدرب س رتعرارونللودید زاناینرزاتازکدرزوآثآو رات واول هلکناهدنادذیم رددیزُ ی یزکا یاب هکردفورعم

 طالسهکر دمنسانعمهبکوکورونم دالى ازاى لطاص وصخو هکنکد یرکایبااموعورون دنالوص

 هدنرو یالوح قاکوح رده اک ن دراک ن فاز لمنس ناک وح ردهناهاشبکوم مزاول یک ر تح رار کح هدنکو | نارا

 نوجا طرشو لىلعتو تقولو ردهبشتادا دکر دضفخ نوح هبا لوهجواو وح ردهدنرک د هموجحم میح فا

 ردهنس انعمهعن وه هکحرواوا نه نوح هل دور عمو اووروشلوادارب | هدننعد یلط تحو دنسورونلوا لامعتسا
 سهم ندتفکواسفتسا هضراعک ا تاروت د نوح یادخالثمر دتیفیکراسضتسا هکر دیفدا یه فیکهدس ر و

 اوج رولوا بخت لکو نوساوا یرارقا لک یراکننارولوا قادا ماهفتساوروناواریمعت هل ارسکل هند [ 1۳

 هدس رع ردهوسم یرلکدید هدکنا هکردریخس مس اهدشنرو هناحدور هنادنوح روس دهضراهدس .رعکردبدروقاغا

 یراتآبورواه هتضق یناغا لوا نانابسابرسهدقدولوا تارفنر دج اغار هلا هت ربه دننزو كوخ كوخ روس دارب ع

 یک نولاص رار ید قافنا نولاصهدىراند ماشو كلام یاةرصهدس رعاکردیعمایوش ملک ن انشا بوح تكیوح ردنا ظاقدا

 یتاسو ئاوت یکنوح یکوح رونلوا رعت ر کر درج -قح هیلتربآلدرکح ندقوعهدننزوشوروح شکبوح شکبوح ۱

 هدننرونجهشوخ نیکیوخ - نکیوخ رونلوا قالطا قالطاهدهن ریش هطواوه راسو ر لایک و وند دهتارفنقالوقو سسعو |[
 هب القوا هب هبوح ردرففحهش وج هن وح هلبوح رد هنانعملوا جدو -دوب نلیوج یدنلوارکذ هکر ردهنسانعم شکیوچ

 هر اشا رانساک یک کردالاو لآ هدننزو نیوز هنالوهحواو نهد وح رد وصیف رعمرولیح هقفوهلکن | هکر ون
 هک دنا نوح مارهپو ردیشوقناقق خاعا تست لر دارو کر تنم داود

 هکردهنساشعمیدوج هننوخو كس وح رایدلتفصهلانییوح هلغلوا لو زبهمهدم اعر د ناور شوب نمره کسعرش

 فورعم رار دنا ندکو هلفلاو هېچ میا احوح  اتوح راراب آهقفو هلکنا هکردوغالقوهدننزو هج وکه حوح یدنلوارک د

 هحارف رارمک, ندتسوا زلوا ی لک هکر دساملرب صوص هن ران ابهر یر اصنورلرب د هخ وح جد هد کرت كر دسانلا

 دانعو یون یشلرنو لعشرودو فا رکن و ما قاواجروسهدنزوند شوک اله جتواو ندیخوجرد هدنازنم

 هلاهجم یازر زوحردهبانعملوا دو هلسر اف یارو روجر وروجردیس وقنولکوسهدننزوروم روح رد هن رلانعم لسا

 ردهتساشعمنانز جرفورونب دید هتشوق نولکو سو هوا شر او هرز شع 4 وز نه کر رب د مشوق یر اک لوا

 قلبح اروح اروح لرد ضیلغهدس رعر رو ذلوا رعت قوا هود »دیکر ت رر دیندزاژ رد رسا یلتوا ضارب هی هیدس هناشولو

 قلیحابرهزوح روح ردتغل هدول رع ىازەنسانعم ناک امش ردى دبقواطهدننزو هزوکږ سر افیاز هزوح_ هروح رد یش یثوه
 كمالوردهنسانعم ابرهزوج هال ےت اول هزوح ردتغلهدرلس رعیازیدنلوا همست هلم ساو اول غچ اه با ارتک اردیشوقا

 روسد هخدرب ی هلو هدنرو كرم كشوح رد فف ندشوح هلت هبقمنشرسکن دشوح ردتخل هد اک

 ردشوق ریهدننرو لوک هلا لو ی واو لوح )لوح ردهنسانعم كع اصمو قمروصو + اهدنزوندشول تدمشوح |

 مات تل "فود ولکد ید یشوق او یشوف یخ هدنکر تر دیادان رخ هخاک ناف ن دن زاغ و نوابصآ نوکترسندحن ان

 هرزوا ریدو رونلوا ریعت هع ا لوحو هکو حر و دهد هن سمر ولو اهرزو ارد كن هودور دل معتم یخ دهد کرت رر اردد

 ۱ ردراو یسانعم شدهدزو نافوط هلسر اف فاکن اک وج ردیکرتهدانعمودورونلواداربا ځد هدرا َكحهتدروزا

 3 یکرک ارولوا ظرش ةادا ۳ ردهنسانعم نامزو تفو ۲ ردتنفک ماهفتساتاداهنساتعم ردندع و هوردهنوکه

 یرلک دیدکوآ ندنسنح شوق نکرد اید هات ز وا لس یک توج رووا شما هردهنسانعمنانح

 هدد رب ۶ ردهتسانعمناناس كاخرسسا هدننزولوع لوح لوح رونلواقالطایدهشوتابورار ,دوعو هدرزادور دش ود 1

 هدننزو نانو نانوح نانوح روس د هلساش تل اهنا لوهحواورواکهسانعم یخو دو یرک وروناوا لامعتساهلآ لوهجواو|

 ندوردربهقلح نوح رده لانعمنلحت وو هلی ويو هل وډ هدشزو هاتو که انوح اوج رده ر لاتعم نل او هیلیواو هوا

 س ۳
ar ۶ رد 

 بر درو شم لذش لوج رولدا ماعم یک آر صمهدراردوالاسرون, دهب ین اعتقیع ان اناکر وخو فوط

 هزانزو رایشوه هل لو دعمواو راو وچ راریدیخد کو جرون د هنساوقم هج اغوو لر وحو هلزوکش شپ هدغا

 ۱ راربد هنشاب ناسا زوج ارب د سد نکترویکو یتشرغازوکطو قا غو ماشهدیکرترار دیا نخ شاج هد هلکنآ

 1 1 a“. ۰ 3 ۰ ۰ ê ةه ر َ 1

 هکر دهنسانعمناکوح هدننزو ناتسو ءلمسر اف فاکن اکی و جرد هنسانعمنینح ننوحر ده اک ن دقوا م دق تاو مقم
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 شضعبلادنعوردهتسانعم دن هدنزوندنک ندنچ ھا رعم لدنح ل نصر دیح اعا ل دنض هکر دف لادنح

 رنج یدنحر دهنسانعمدنج»ه دنزوهدنخ هدنح رتد هد الو مانرزهدن اتسسردجباغا ویشوخرب هق هقشب سد

 یرکویرکا | راویسانعمیلاهدنب زو دلج یدناوازک دک د فدا مو هدرز زو توغ توغنح وغنح ارد هنناتعم

 تالمضران ملی رولوا هدنزرط ترو هغرتهکر دلکنخ كج هرو ليف ةضاحو لکشحو نالفقلطم ؟ ردهنسانعم
 رواخ رو هنعانیقشوقو هس هه ناسنا.۲ رارندیند تک رزونللوذ هته“ یر کد تسا بورواهل و هنشاب

 نیاع شازو یا 1 رو دین دهن اک ما رو هنسهاحراکن كشاقن فام م رذةورعمراس ء رو دد هنغنرط

 یتروهنغدرب طسوتو هنسههد نانسنا لاکدح | لاکنج رد هنسانعمناطرسو ےکنپ راکنجت راکنحروس دەب هنسک قالوج شلاق

 ىب هناشن قواوراربد چىلان ر ټکی ایسا نر ام دنا لاب ابا غا کرد هنسانعمهسسدوزوش دهنغعانسفناوبح

 یلاکنح تسودناکنح رولو! قالطا دهی هک هنا لبو روتاوارب بت بطو هطو هخردهنسانعم ق دھو

 تسولناکنچ هوا ش)لوعواو شاروسهس رب یر هنسنز هوردکنایم ۳ا شل هد لات هما غاب :هکردهنتانعم

 دنا تکنح ردرهش رپ هدنسهکلوانیچن هدننزوو کنج هللاد ود کنج رداهبانعم لواین دف توی اکسنح راربد
 ردهنسانعم لاکنچ خدود لفاک م ض لکنج لکنخ رود هبالق لا هروس لیفاصوصخو بالقو لک ج موم هو
 .یااو یال لوه واو واک ردتغل دل اتت یا لد یاها روس دەتسود قلمحهدنزو یهاکتک ی :یهالکنح

 دزغمالوا یرادتفا همایق هنوف یشاتندقلراسح ا ابوندفعض کروم دهب هنسشک لواو رارب د همدا قلوج شازو

 هددنزوهلکنز هلکنح ها قرهنابطژ قر هشیاب هر هنتسکرب دوخ ابومرنانو هندبال ورک هتف

 نوسلوا كناوح یقرب رکو كناسنارولکهنسانهدقنرطو قانیقوهخیورون_دهزاس فورعم نانلوارنعت كنج ||
 ۱ اواو ناوکنح راربد لام مم هدنکرت زدن ابنیرلکدیدمنعروخ "يمكن رولک هد هتسانعم القو لاک ۱

 فرعضو زسنامردهدنزو لولفم ل لوکتح ردتعل دەدا رو ناولمب ردیف یل رب هدناتسدنههدنزو نکل

 یاو هقلاع قرهنایط هراونداو قرهشیاب هی هنسکرب او قره وقهس نیدیلا ه هدن کر ندنرب هکرذ هنسک فرضو

 لاعفا لج یدیاراک دیو لع دوو ایج دس ار ددآهاشدایرب لنو نوکس کنج روند ر ەدە هنسكل شاو شل زول يا ۱

 ییوبنکادتا هدنزاوا لح هروههحوق قزفیرب ندصاعسا نالواهدنتموکتورلق گردو یسبرب ندنسهس ۱

 نرل هر شمه ردارب حیافرب نوکربهس یدیارزدنوک هنفرطیمهحوقهر ؟صندک دا هازاف رک 1رتلوابودروتک ۱

 هتروصرف یسرندنرردارید !رقهدکد انا تلط هرزوا یف داع .تودمشنام و یههاشداب راد دلوا لا هزبو هب هج وق ود ۱

 نامهید شع, ۱ ناهن رک حر هدانا موق سرک هل دار طوءاضف هک یدتسا هاش یدک :امستولح كه اش بورەك ۱

 اددع ذوک لوا قلخ یکم یداباباباه ر یهللاد اع ن دہتو اقش قرد عش ڏ ؟بودناقشعەنھاكر كج لرو نه اظ
 باب تان, یدنلوارک د هکر دهم هناح هنح هنح ردروهشم هکنج دیع رار دیارورسر اهظاهدروب مزور هنسرهپ بو دیاذاقا ۱

 بوراشایز وک لص کرد هتک لب یزرک هلا هبعم یاخو نوب نکس خخ ردەدىرك دەز روسکم میخ فا
 هنراةمشوفهدننزولنک كنج -ر دتل ین د خج هلا اورو نلوار بعت ز وکو ان اغلر شر ولوا لزق لزق بول ړکو د ی ر کوا

 ۍدلدالتق قا سرد اروازراب مزی سراف فاکر سکو نو نوکس شکنح زاردىدەننا قواوقار ورود
 ددو دق > دەنسەرەراولدو روس داب رف ییا روس هیج اس یزو یا دزو ھل :هلکنحا |

 بوىلدنرواو كمر وسو دو لمر د یک ندی ندنحردل اوعفم یمن دندرنخهدش 7 زوهدیفس ەد نح ر ول واریت ر روح | |

 ناتحردەدنزک دهم ا ردە .لاتعمتدزوشودهت بت یک كشودوناعر ولو افتساولمحس ۱

 يلا و قلیت اویمارهصهذننزو ل ذرا تانح رده رلانعمنلحتاو يڪ كن "اولی و ادکرد ست نآنوج |
 اردهنسانعدا دکور ینادهدننزولبلب لب د لسنح ر درج نانلوارببغت یطانتسکردهنسانعمایرنهآ تان رد هنسانعم |

 [اردهنسانعم یاص رالوژ یرببلح نیک ریدولنهلاهدنزو روزرب روج زدهنسانعم لا لاوسو تلاد لس
 ۱ یسهقذ وط یهود روند هحاغا هدنکونلاق نالوا اصةلامعتسا هالاهدننزو همدهبنح زود دوقمه دم ربع

 شارتاتویشخ و طملعورونس د هد هن :وح مزواوشناب کا اکو یکم یندوط یر ویز فر طوب قو یس هب وص ق الوو |
 اس ام قجاعو ردهنسابغم یعقلاعو قلی[ اوقمار و هدنرز ندمدنخ ندسنح نددت زوتاوا هک ند هثشک ۱

 ۲ زوس هل سران فاکو نون نوکس نوکسوراربد هنراقنم شوق هلون خف نر لنحردهرسنانلو اننعترا عن کر دریافت و قم |
 نو> رديف وا نونو مج ياا نیما نوبلقو یک لو وراربدەكمرۈشود متدرب شوقوردەتسانعم مالک | ۱

 کیا رگردهدنعمز یسراف مج لصتمهواوناس یر کد روس ده2 سدر مک طا ارضى تر اف یا لیدونح ودهینشتهادا| 1"

N ر ۷ 
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 ل٤ لج ردونسانعمش کو وبا كلشجو 1 EE اش ردندنراو دزوکر ون د یورو ید تردد ۲(

 ۱ ناتسکو ناتشوعاب هد نرو نم نج نجار دەن رلانعمناونعو ن اشو ردو نارو لضدو هە لغو ترددو توه دزو
 |راجشا فصدفص ول اج کیا هکرد هنس انعم نابایخو رون د د هغان طسوو نکتو رد هنسانعم مر عضومو
 | ذفان سعس عاعشهسورحا ندنغل تاج هن ربیزب و ندنغاقضكن اضعاوقاروا رده اکر ذکو هار نالوا هدنسهنروا

 فىطلورو ذه هدود ع ضرا نانا اواریبعت ح .رطو هتکوڭلراوهراش م نالوا هد رک لک وهدءرازموناتسو هبلوا

 ردهنسانعمنابغابو یاد ولغات ارد نج قم زد هنس انعمیعس و شفک دل !انج رار دین دەت ننکشا لشو وو لدتفیو

 سولابهدنتزو "لدنا لنجروتلوا قالطا هدهبهنسک نکنشواولمن دیو رو دهن ادنک ۰ زیسنکتا هدننزودنعم دن دنجا|

 سوعشرب د فازا ۳۹ بولاق ناک هنکوا هکردر طاوو تاوخد هدنزوشوج شوج ردهنسانعمش کو 1

 افتد اتمر نو نا کرم دیر یونعمهدننزو یکی ج یدناوازک ذدکرولوا نفح شو ماجورد~ رعم ِ

 اب اداو عضوو یعلاصهدنزو ندنسرندنجردنضاملعفندندیج دج درج یدالو وارک ذییددلوا ییعمهدسانعمرب |

 ندندیچ هدنج رولک هنس را اعم قلواهتشکربو كودو لوا نمو كا يک اولیا لیموردهنس انعم كمورول ۱

 هکردآ نونصو رج ج رد هدنرک د هروسکم مج > فا بات ردە رلانعم طد اعولول هکر د ی به نیماح نچ ج ردلوعفممسا ٠

 بارود لغهدس رع ردهنسانعم رتساورط او هلت ون شو ےمنوکس انج انچ - رو د r . رعرولواهدنزووص

 ناونحقلطد مزدهتسانعمناهاسو رگنوفآرکز فال اردراویسانعمشد مچ ردم دنرک د هموم” تل

 زدهنسانعم ق قوغوصرتومو دىدشەلىسەدابز 3 روس . دهنسهزب> مروا ۴ ۳ E و

 جاج ناتلوارک دهدهح وتفم لس اف ےن مض عجاج ودب دراو اۋ دزۆك هکر ردهنادیراکدندلمشجو نز هعسح ها

 كتح هلکنآ ردفر اهتمزلرجسا زرک هک ی دنا دوعروم درب هنا حش شو یکز و دط٥ دفلس هدننزوقارب قاج ردهنسانعما[

 هکرذهنسانعمناوم حه دو هن الو هناج رونلوا لامعتناهدهقب وطو هن وص کرعول یاب یلاع ی یاراردنا

 روس د هنغنرط تالار یار زلم چو او قوم تایم رنو هه او بو مج رد تایحو یر یذ

 هو کر رروا هبا بیا ی کب روح غا بودیاند» روا یتابط هکردباق ق قاازرطرب صوصخ هن رار دلة ناراو ||

 رممعت یشوط قابا رد هاکح توصندبارو عظندقالا نکرروا اوج ےضا همه رار دیار حقا ومدح ہد کر تر لر دید

 یسرآف مح لبصتم هر ول تاس ینزوقط نواردهنسانعم راکسو همش هدننزو مس هلا هتم نش هشج هشچ - روذلوا ۱

 رب درداح هدشزو نانط بانحردهدنرک دهحوتفم مج لوا بابر دله سم ی ۷ یلایلل اهدنا ج واک رد هدنمسرا ٠

 هلرسراف ےج نحانح نحانح ردرعسا رهخرب هدنس الو تاعدو رونلواربعت شر عار داجو یکروکرداج ذکر دی. ط كحهر <

 یک هغد وط قوا فردس هرب رب ردهناکح ندرتاوتم توصنالوا لصاح ندنمداصت هملصماسحاهدنزو نخالفا

 لاتر دیفلاتنا هکر دیفدا مو ءدنزوغابح عانجرواکهنسانعم هقلحور در مش فورعم لس او هدشزور اگر اتحا

 مادداو سو لش رودو یقعسلاحو ردیدآمضومرهدنزوناکمناذح یدزلوا رک د کرد هنسانعم رانج هدننزو لاک ٤

 دماغو نسا هب اعالشم رد نمضتم ی هغلام نک ردیسحت هک هلحوتفمءاهو ع نک ان نوا نينا نې انح رد هنسانعم

 هل سر اف یاب امنح انح ردتغل یخدنهانج زسنولورو د اوادارباهدرب لح هب در در عت هزوح نوزمد صو رد هد ذس هجرد

 ردیدنه هرول نه تغلو رارب دخ دانچ یار رولوا یراصوهدناکش ىز ردکح رب صوصخهناتسدنه هدنزواهت
 نارو دو یک هلاهو ناشکهکر كلف غانصت لمطو یغ ورو لةو ف دروس دهیدنسننالواهرب اد طرح هدننزوربنقرنح
 روبنق روح روكا قالطا ه | هرهپس اتمر روند هدهغلوا راتفرکورپساو روناواقالطا ده هقلحو هننلیه

 سام

 سن

 ردروپشم هلص هدنزوهبنبهبنح رود دوم ەد ر ء ردەنسانعمكنهلابو نادر الولو یرہلج ن نیک د هدشنزو

 هرول نم تغلروس د يلا )را روده دنر وكن وروئودمع ىا وبقملسافيج ن یلوصح اوج
 ندهنسانعم حض رع ردلوهحم ددعهکراو هنوا ندحوا هک یکدن ارد نیعمربع رادقمهدنزودنق رد ردندنه

 هنرهوهح رهو رونلوارببمت ها نخ رهو ردقنر ۵ اید رهو رووا رببعت ها هصن ندی ا اکر

TAرونلوارعت لا ردق ه توو هنو كد هر هصن هدنکرثر لوا لامعتسا ى دەدنعقوم یک او کداو  

 هدترو تا ده آهن لری ف روا توآسام دیو تهوس هد عروس دهب هن سکن دیارهطت فرتکه دننزو لایا لاد نح

 ندنآ هلادنچو ردیدآ مطظعرهشربهدنسهکاوانجو رولوا یراصو ینمرقو قآ ر دفورعم گور ی

 لوادنح رونلوا لامعتسا یدهدعذ یو و انععولکداوافردةاوارولدا ب

O REلدنحر دهنسانعم بیو وقزوق هدنزو دن شح هلااف دنفدنح دنفدزح رارب درد کر ت  

 لادنح ۱ ۰
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 زسهرادا هدننزو وبنع-هلیسراف مج وکلج ردهنسانعم ناکیارو ناکدارواو ابو هدننزو هاب نم للحج هللچ رار د كدا

 ی aE ور یر ور ROH دم هتک توانف رادموناشیرب و قاملب ۱
 نون تیولح رونلواربعت ن ڪڪر واو روا کرو د ها جهدي راکر ابو ته دننزو ومت واج روشن دهنشدش

 هدننزو اصسم هلسر اف یاد اسلا روس دید هنخابوازوب زاعونوامو رزدیدآ ضطشرب ندلابنرهدشزو كسورع

 کش کرد قنات نام یاب امد نی نیر ترضحب هضراعزروس دتیلصهدرب رعرول واهداراصت هکر دحاخ

 هدنناب راتسرب شن د اورلراصاهّس راز و بوزود ځد ندشم وکو ندن وتلاو رر زیان اصح سا اکر تردفورعم رعد یھ“ درا

 |قد » رطنورارب دال ید هطخ یخ مو سوق وقم یهوراراغب هر انز نوردزودن دشموکو ندنوتارولو شوک حدا
 کر وب دهن: | لوا لح ردهدنرک د هروسکم مس حیف باب ردتیلص ی رعمرولوا قالطا هنعزك وب هسٌسلا |

 هدس رع ردعهاددع قرف کرانه سو زولکهنسانعم نان سو نویوهلوا ضا یاب لوصویاغاض ۱

 زا یدیسقوع هکر دیر دیس یش وكل او ق قوع كنس هفداط نانزهدنزو اب لال یلالج ردیفدا رم نیم را| ۱

 ۱ اردک هدشزوهزو رها هاو لح هزوغلح رو دیدهنشوق قلدجوروس ده هغیولمشهدننزوءلسلس هل هجر ونلوار سعت یدبس

 یدنلوا ےس ساو رابعا یی دلوایل هرکنک« بنص ەدنلک شی نرط ر ولواقتسف دن اکو دیر کنج اغا ماجا ۱

 ناجلش هرانملح هرانملحر ونلوا قالطا یحدهعشافو ردتل آنانلوارببعت هک . کرده اتعم تی دیسک دلم ال ن کس تلحا ۱

 قرقزورا ساری داد !اشهاشدنشجوروئلواقالطا هن رابلاع فتك ات رضح ملل دیلعوانی عین

 لوایرب راو یسانعم چ وا دید تهل حرارت در دیا: یر الایدیاهدنع افترا عارف شنا زووو یس ۇ م هرژوا نوقم ۱
 ږد ر طرب فور وق هلراقمرب ,نونلتا فا هلک هدابز ندنض هرع لب يرلکد اشبارا ههلوح ه کروم دەكا

 رلندیعت هدانعم حب واورو دهنوکق رقيراتدرامقیح هدنولح كن افونصثلات روس دهن کیان اگرازرو داتقا

 لجردهدنرکد همو تم مي لات تابراز دیار عت یس هل> شیر دو یسهلج یابو یس هلج رر دلم عت سف خد هد کر ت 1

 نو | یغادرب هرزواانکدرپردمعل فورغم کرد هنسانعم كنا درکهزوک دنزوكب الخ تنالح ردهنسانعملسات تلاا
 هنوف ولو یبکیراقدت اوا 7۳ لرل هناکنحرارردنود یک خرج هدنتسواو بوروش روسودهر رزوا لنکدل واه .تسار ۱

 همز اسد وخاو هد صقور عشو رددنسانعمبارطضاو شالتورزگ هدزو هژل.نس هلنلح زود كنالح ید ۱

 کز رد هکک ی عب ردهنسانعم یدک مال نوکس كلج N AT ان نانلوا ناسخ ا ہدنس البام

 تالس او كس ا هکردهنسانعمهفالکو راریدهن :اننقشلرواندکم المال خهورارول !نیفکناالکه نزول نکرانسقماعط
 نمر هدنزو حورن یو ردترابع ندکلناوندکی ۱ شرکت قا زد لاک هد سر اک

 ردشنش نالواندح ام نوحولح رونلوا رعت کشید هکرو د هتل [ رومد كج هدیاحالصا بویشید یّاط|
 یعل ید زویواهدناب چ وادکردهدنعهر یسراف مس لصتمهچ*ناس یعزکسنوا رو, دبوحنهآ هنالوا تدرومد|

 راتفرو قفلاص ندیجر در دصم مساند ند چ ١ راویسانغم جوانوآ محردهدنرک دهحوتفم ےہ >لوا تایر دلم

 ۱ ۳ردهتسانعم هتساراو هتخاسشلوشوف شلروفش رود ۲ رواک س العف هدانعمولو ردهنسانعم كسوروهنا ۱

 دكزوسو الثمردهدنلزنم حورهدعح رررلولدم طا کر دهسنانعمیعم ۽ زدهنس انعم بسنکموعوع شلاق |

 ۷ ردهنسانعد نترشولکا ٩ ردهنسانعم هوه هاو مرح ه رو درادن م> ننه نیا هدر لج هدر دخول یسانعم

 یزک اةصاحو یضمویزکا ٩ روس دردصدرعردهنمانعمسگوک رد هنمنعممشچززوک نت راد

 ندنراد اض راو یادغدابو ندزاسهدنلکشقمطیصد هکر د هنس انعمناشفارب لغ ۱ ۰ روس دلو قشالوط یرکول

 [ هدنرهشدرب ! ال دون هدیکررلردیلبندقارطوزو بوسواوش رقهراکر ور بول وق لالغ هنگ ار دفرظرب شاروا
 مام رون دەياولا ولزا | ۳ روس دهنسهخوح یی | ؟زدیدآرلحخرب

 ارولکه نسانعمهلانو حدقو دین بوی یر ناچ - روس دهنصاتهدس رع ردهتسانعم

 هنسانعمرونلاصردلشتسم ل عف ند نږ ناچ دن .دناج هلوازب رله 8 * هکر دغر ظنانلوارعت قم النو نوکس ینا یغاج

 تاجر ءا تا ارشںودیا شتنموناولا ابق مران روش د هح دق عور بورد هنسانعم هل اس و حدق هدشزو هنامزهناج

 قانا دروازا دام یا 'لاتجرون دهنر شع مز "قاسوردهنسانعم یورو هل داوزانوینلاصهدنزو شور

 هم نیغ هع رھ رد زدهنسانعم نصضمو یرکهدنزو ام دچ لس اف مح حا -حاعح رد لاتج لتجروت روس دهنساق

 تمالعو تیآسا رمارج ر دروپش هرم مصر ےےج رارروای چندن "هکرون RN ارد یو رب هد ر.هدننزوهرهم هر هلا
 هراداژ راتفرنالواهلا هويشوزانوردهنسانعمزوکو مشچ هدنزو شف شح ردهنسانعمنابآاهسارجی جردهنسانعم

 یهو & وتو

 فاش و 1 اهدننرو مدام دهل سر اف م <



 ا ۲۹

 ات هرطق ه هرکح یکحهفقو ط هیلساو نال هنت رب یربو هر ریرولوا هن اکج ندرناودم توص تالوا لصاح

 تلاخومرشوروداوارعتهدنوک کون دهنعارتوا شوق هدانزو نفق شک رون دیده یدل یهو هنس هلمطوص

 ۱ دعاك یراتدر اصور دار ایصساو را طعورونب ددنعارتوا ناغطو نیهاشهدننزو هسطع : هسکح رواکه نسانعم

 ۱ قلواراسمرشو لسخو قعانوا هدنزو ندساط ندیسکح ندم رواک هنا هدرخو قفوا قلطمو رارتد هتسهراب

 هرکح هدننزو هلکد هلکح رون ددقرطنهدس :رع)رونللوقرابجرو مد هکر د یک لوس هلذاک ض ود ات

 أأ لا لوبلامسع هکرذتلع یرلکدید لولا مطقتهدس رع هدننزولزبخرب دزبمکح یی رک ذ هکردةناتعم
 هغاشا یلو هلام ندنکی دتحشا ی هناشم هکر دی دخ تالو یبسراقبحهر طق رطل غاردا ربهدنش لوبلاساس

 | دوک رولوا ضراعتلاع لوانوسکنا لرب ونلاص هغاشا نوو ط لو ارح راقد یارک ے2 هلک هارح لونوردیاعفد

EREهدالو هما ردو هقرشرو .دهشکب دیلکتو نلء دنکت هما روسکمفاک ع نحت رد یک راز نالوا  

 ۱ کروند هلآ | لەش د دیشاط نمرکد هلیسر اف مح حوکح راربدیزودنکح هنکید شکی دزرطوت یکیشکب

eار دتغل هدیلمال قا دانعم ویو ردهنسانعم ك ا حالصاو كمهشید یشاط نهرکدو روناوارمعت  

 ارون دهتواز وجب هدننزو ل اوكمةلل وهح واو ل لوکح راررد کپ خد هدیکر ړت رددنلآیب ا رومفزرس

 [|ردشوه طقن هکر د ناخرس هداوخریورارد اولاهدس رعروسد هدهنشوقراغب وطو رلربد ءاقجلا "لب هدس رع

 ۱ یجدهدیکرت ردهننانعم كحوک هلفختو ردهنسانعم هلطو هرطق های ونوس جم هکحر ددا همغنرب ددین وز ۰

 زرک ندنتال ]كن هدعلسو ردهنسانعم هرط ام و قمدلمطندمکح رد اوعقم ماند ندیکج > هدنکح ردلموتسد ِ

 جانب بار 2نا ابنک نوکان ارش ن زوجة دیکح ر رد دوعهدس رعد رون د هد کج چد هفضوحزومدنانلز ریعڏ

 ید هن 2 نالوا روقح یس هتروا تک کنانلوآریسعت قشاو رد هنسانعم هلمطو هر طف PIT دهروسگم

 ندرن دن روس ددنفصلعدرندهعستروسکوروس دجدهزوحنالد زاشدح هل مع یلور دات اقم ودر وتت د

 هب هنرگجروتلوا رهنعت قدرتح کردم امن ندو ام ن دیار ونھ نک راتب لمنق شابهلعج رسک ن ےکج رارید نم هدب رع

 نکح رو دناورک هنککر ۱ هدر رعردس وتو بم کوب افرا یتوقناورکهر هکر ردیجما تنور اک هاتف

 بات رددآ اۋا د که دننزو نکن نیکح ردهنسانعم ن کح نانلوارک ذ هد 4= و تغ م هلاک رسک

 هدننزو ۍرقم یرگچ رد هنسانعمثداوحوزوس نشود هسانهاوفاءلوج مض 0۳ رد ەدنرک دهموعضم حث 1۳

 یلمعط شوم رار د نة شع فرغ نوا هدنک رت ردفورعم لع اول ءابطالانید ساس رؤردتاتندنعون سان ر
 تدرششلروا ندکس ناو دروهصعهدس رعرد یشوق هجربسهلفاکمم تاک تلکح رازیدیرکع هزق ةهدیدنهوردنامنرب

 ندیکح ردلوعفم مسا نادنیزیکس هک نون دروفصعهدس رعرد شوق هح سل وکج < رولکهنسانعمناثبقو

 ییعل زکس هدا حوا هکردهدنعهر یسواف یلص تح هر یهگفاک ناس نا یفتلانوآ رذهنسانعم لب | صمو كل ا

 هاش هفاکح روس د هر هنسلدن وڏو نکتسو رغآهدننزو لاغش لار چەن د هسنوتقم ےج لوا با ردا چشم

 راغب :وطهدشزولوکم و گچ رولواولتط هی ان ردنواقعورهدنزو فاق اک رد هشسانعمرعش#دیصقهدنزو

 فایوخو نوخ هدساع قلحرد رش ر هدناتسک شدلفاکر سک لکح لکح ردهدنرک . دهروسکم م حیات بان رو دهنشوق

 ردهدنرک د ہہو تمد یح ثاات بار روس درو اچ ناله فوصوردلمبرشمدنر ارعشرولو ابوبكر

 2 اوکح ردلمعتسم یخدهدزکر رد رش ناش او ارمسغتر اب هلاک ےض ردنکحرون ون دهنشوقهح رسدلفاک ض کح

TEلواباردلټشم اکو تغازووا نزار یاب نوا  

 موه او زود روک سا لعف مسا ندتسانعم نهرو رو دهن دن وص لح ردد دهد مح

 همقل مسکدا رر نداق رد هجا ند نمروتکهبهرفد یاعطکر د هن ک لواهدنزو سام سال سالح ردهبانعموتیند |
 رپ ات هدننزو لالح یلالح روس دنکععول قول هدنزو لاله لال لال هل اواوددشتروش .دساولهدس رتعردنا وانت

 ےہ عروس د ركبوا رام یدپسرشاو دوست رپ هکروت ده راد دس یک ودكلس وقوع

 کیاندحت رب هکرذب د رطتلآ نانلوارببعت لنزهدنزوباح بلح تلح رذغاظرب هدنسهکكوا ن < هوکنالح رار د لعج

 هنسانعمهدنرعواعوغوروشورارالح هرزوا لوصا هدر نو هدرابالآ او هدراکنح رارزودهدنزرطییسج كلحوکهخراب

 راضع»و رولوا نوزوایشرب وقول وکیشا رو دیددخزو هکر در اعهوسندزع ول راک هلرشر اخیاب ۳ نا تاک

 هلزوک کروند SES AE هدشزو زن كلج ردلتا مس نج وزادو نو یف رقع ر دوار هدنادنع

 هنکحوکوقموح هنکوس هد دکر ترون د هرلکنکد نالوا یس هدام كل راذولوآقضوح ایل هل هال ےض نیکی شنو 1
j remnnnn, 

Nلرلح : ۱  
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 هدکنحر دفورعم هکر د هنسانعد ن ر لغح رد هنس انچ مروةصعەد رع یوق هجرس ولع مض غج

 نارا يلا ندنعو شوقا ەد زوو فر وغح رد یشوق هچرسهدنزو هنقح هنغج ردتغل هد لذا و رار رد خد

 كراقحوح رو د شر ءهدس رعر دعادراح هد 10۷۳4 0 ان ا عردهنسانغمارتفاو تینا :

ff 

 س

 هد ه= وعم هړدرودنخ دنعح روس د هب هنسک داسفهحاوخورش سو ماغنو دنسفمو یوق هلدسغ زم تو رولک

 ردنکح روت ذهن هرس نام وار بتراب هم وجط نادر نۇ نوکسو یخ رف رد دی فرش

 طوب 1 هک + ۲ | ریست هنا باح رس یدگاص "ال شمزا دب وم ردي شوف هج رس ٌلوغح رولوا ی هه لوغحو ردشوق

 ردلجسم شر ته جوا کرد دسر یر مج ل ھت تاب چوآ نوآردہشوقوص نانو مت تیک

 هدنزوتفه تەج هنسانعم ناعسهح وذ ی ءورس شوده ددنزو هلاوح ه] افحس ردهدیزک د هح وتم مم حن لوا باب

 کروا هاتم زالو روا آذر ررزوا نوعا نو دو یر الاد یی کد ورکو الر jora هجهآ

 ید هناختاوددو هر هس اتهمورارروق هدنزرطهبن اتهم هدنراکرا هناجالاب ابرك ده نالت رود هرروا لر د ترد

 ردهنشانخمفرضمویرک | ۲ یس هک نون ۱ راو یماتهمیدبهدننزو هتنه هتفح هتفح ردروهشم هلو تەح روم, 3

 هل اف نوکس هدمح هدفح ردهنسانعم ناواقاطور TY رو” 2 تالقمهدس رع هکردجاغا یراق هنس واقموح لح

 یان هر رم ردیسهیاکحتوصرا اوته نالوا لصاحندنمداصت ك رب یری هبلص ماجا هدو ق قاداود یاحاقح

 مودعدز دولان ۸ ردهنسانعم قمهدول جاعا ۷ روسد یردههدس رع رررواصن هر هلکنا هکر دتلآیراکد تیا ۱ ۱ ۱

 مانسحا ردتوص اک لحاکحو 1ج اک رولواربعت کا کید شنناتمم لا تفهنح تلآ ٩ ردهنسانعم ۱

 0 نالد رام وایی PSE هتسرهح ردهنسانعمح وعمو کرک | ۱

 هقالعبسکر یعشانو قعساهدنزوندییسح ند سفح رولواهدنرالکش لوکمو هطروع هکروس دهنغمو كلبا |

 یرضز ومق هل اف نوکس تفح ردهدنرک د هروسکم مح شات تاب زدروزم لوت iy DE كجا ۱

 توس هدنزولدرا كتفح روس د چد هکر دو هغامطیرافداط هلا | نوتس شلربف هدر یکراکو ردیلباقس

 یشود 5 ناورک هد کر ت رر دید كياوراکر ار دیا زاکشلبا نیهاشوناغط رولوا هدنرا هدنزز آخ صام ادر دنش گپ نوروا ۱

 هکر دهدنعر یراق محل صتمهفاع ناس یی درد نوآ رد هنس انعم تاتفح هلن نفح رد راک ندیوط ناعرغاحو

 روس دهنشوق د راغب وط هلبا واو نوکسواکح ردئراسءندرعشنالوادناز هرزواتب ید.نوا کرد هتسانعم هدبضق

RRSاکو اکح واکس رد هنسانع هواکح لواکح واکچ ردشوف یراکدیدیشوق طقد 29  

 هاکواکح مک واک دود هره ر رع رد یو د و راغد وط :هواکح رونلوا رعت چ وط هدنعالیصا راشکتاک | ۰

 نوا لوب دکر د هنسانعمزارطراطهدنزو تفم تفجردهدن د همومعم مچ تلا ب بابهتباتعم بالا "ساس

 رارر اقح عانندتر کت رای اه aT = )وا بار دامت شش غلی دیم دنا یکی ا
۳۹ 

 مي ب بان ردسفحقامقح ى یمفح .مقج راراقجواعر دفورعم قامقح ردهبانعملوایدوب یحاق> یافت

 یخی نوار دیفدا موهدنزو ر دنغح ز دنفح ردهدسانعم قردنوس نکردن قوح ج ردهدنرک د هموم

 هحوتعم ےہ ج لوا با ر دلع ید اکو تغلز و ةطز ووا ہ داب حب وا کر دە دنع ر یسراف ےہ N NET نم

 pie Rey هرک ذدنوبطو كس ءو تحو تارب NOE تحردهدنرکد

 نادنخم نادکحر ددنسانعم نسوز زوس ۲ ردمس هاکخ توص نالوا لصاح ندنراسکناو ندنمداصت

 ریمعتامب دریشکا ٩ روترد هنغهوط حالح ه ردذوخ ۳ ندندنکخ ردهنسانعمه)هطوهرطق £ ردهنسانعم

 یم هبت شاو را هدننزوداوش دا یکه نتو ط هس ESE رب یر هملص

 دەس ر انعم اقا یاب غاطرد هنسکنالوازاط سهند هنس انعم علصاداکچ خو دهد ولی تغلر دهنسانعنم

 هد ابا هه نسورو ,دهرولاج نانلوارببعتی رک هد نزو هساوت هساکح ردهنس انعمداکحهدننزوهداک هداکحرولک

 رر دهم هنسک نایارب رد تاربو تحو روس دهبصات هدس رگ ندید چا لاح ردتغل

 ما هماکحراردبا خاروسهرنا اس یهاوسووختاهدنززواکروتت #2 هتسین لواودنیات هل وک موز ازز

 0 ودنا همخنرب هدمقسومو رارب د ید هب اه رطتاآ |یرلکدلىا رسخت هناغح رابكتجو رود جالا اولا هدس ر

 ردهنسانالیر ها ک هبقراصنانلوا رببعت عار بول اهدنزرطهقلح ندکس اهدنرلحوا كنس لد یابهدننزو هاکرازق

 ردیرصت لاک لا کج رارب دد ەنسەبت :تناسذاو هنسهمت عاطهدنزوهاس ,هاکحر دیش و طیاب کردیا

 نگین دانا هیلسماسعاددوس دیخددنسدد رد شیدور دهناکح ندمتوص كس رطاقوصهدننزو نیک لعج
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 ردهباک ندهضک نوکر مج ردهناکندناتهامو ناتفآ نراس هعشج روزا هب اک ی 0 ندنشوززورو ندرتو ۱

 رذهعتج رب هدنسهبحات سوط هدناسارخ هلمال فو یر اف فاکم و ناک هجنج ردهباک ندناتف آ ۱ ف مرگ هیچ

 شاعر و هجشحر دملاع قلواوادلا غرفر دلزنمربند درهلزانم ریشمةیتح رد هعشجربدناجاب رد ۲هلکنک همنح

 EREP ارت رووا هاك ن ذتامسهزکا تو ناهدو بلو ندننایح نآو ن دناتف آ ۱

 ردر اکیا ,اریبعترمقهدکریزوشب دید انخر دکتر ص وصخ را ی

 عضومرب باتو یشن اوکس تشح ردهدنرکذ هروسکم ےج یا باب رد هباعم لوا ین د و هدننزو هن رخ هنوشح

 كشا شح ردهدنرک د هموم اا بار ردهنسانعبتدازو لشفو هبلغوناحر هلننشنوکس شح شح زدیدآ
 حدآقرف هیات وا هکردمرزیسر یتراف مبل صتم هی هن هه نمع ناس ینکد انوا ردهباکح ندنوص قحهر دروط

 رونآوا یبعتیا هکردح انا یخ هزقیج اندر ءو خج E TSE ےج لوا با ر دام ید اکو تغل

 هط لسو نایزدیوا.حیهدننزو زا واغح روش د ید هب کر واو هغب ر هح یراکح هرکال غرو كاال لرل در اوو

 بوش ت زونه هک زرد هلاغح خد هدلنکر ته دو هلاوح "هلاقح زد امظع هیهادروئلوارع معتقد زص كروت دهب یراق

 فیدر کر درعش نالوا هداز نادت یدب تا تار د اا د اا او مسافت لفهوتنم شالو نلاک

 ر دیو یم خدیتندلواهنام رب ردنعمآ عضومرب هدنزوناکم ناجا ناغح رولو الراشتمو یزا وتمهن ربیرب یسهضاقو

 هدنکرت ۲ رد نواه دلو خربو ناکهدلوقریردژاس سرب | راو یهانعمش هدهد شرو هنارت هناغح هناغح ردهتسانعمهناغحو

 هدنلکش یسهتشم حال هنسب زار دیس قر بو ظ لوصا هلکت رایکتح ۳ رطاتلآ ی راکد دارنا کڏ

 6 ردهنسانعم هد صد ع ردهدپ زب هدیقسوم ۳ رد ےاواراو سالون جات بول راب یئابریو وںولوا ىس هرات ج اغار

 یاب مضو نب نع زکات نی هلکرب هددنو اره نامسافح EF مدقمو یاسو شو رودو یجشلاح

 3 م2 خاج ردنس هو هم یزعو لو نالوا عضو هنس ان اتىنا ور لو کرد هستن حب اهدشوم

 دغحب یدناوارک ذ هکر د هنسانغم تبغ توغح هو که هاتف دانرفوهرعننالو اهل تحت نآ رطضاورار طضا هلمالو

 ر واک نده راامناد هکردرکسع ناناوا رعت راد مدا واو ص لؤادغح رذ لته تسم لع ندندمنحهدنزودسر

 رغج رفح یدنلوارکذ دکر رد هنسانعملوادفجخ لودغحو لدعحر دتخا درس رو دد ەنە روس رکسعو

 تدشخو فوخو قعقاصوردهنسانع» قمروص اد نانو روغ ۇق رزم تامتلاو نیو ەۋ هدو رص
 | تباهدک رکا | كلبا هدنزوهتشررس هتشرفح ر واکه تساتعم یاب هثس هقزا بوود بوئودندشمهوو قلواهرزوا

 ۱ هتسرخح هدن لدع رابتعبو و تغ یو هت ر فح دی روش دهنعمول كلا نالبرابضییلهااو یہ هدنرروا

DIREزغحر دلوعف»مسساهدیرغح ردیودصءثموقرحرغح ندنرغح ندرغح راک یالیات زمان  : 

 کرو ,دهەرالواږل تبغ نوکسو یلاعت هنا ءاشنارو او ارک دهدنسهدامرر د یخ در ار ردت امترب هدنزرطن اشو هلع

 هغد رود ر > هدلوةرو رون د عد ةضهد ب رعرلریدیخد هب هر غد د رودو هلواش “1ا نازح ھ هرزاو شعابتیزعا

 خزو لحهدننزومرادلن هرابزغح اسر هک دنا تق او راز نویس اواو وابو یاکد اوردیزاوآ

 هدننزوهزابدو رو” د ناطر لہ رعروالواریعت نو صور دهنسنیکمشربالش,هدنزوكیوس ی

 | رذسو مهورقتروتو قایق یرازوملانو ك ماکیا هدنزوندب زغ ناز انرغ> و ددنسانعمهراب ر يح هراوزغح ردت غل یخ د

 هزهطمورد هنا نعم حاعرودو قشر وو اکوهدنیزو لغب لخح ر داوعفم ےس اند ندیزغح هدنزفح ر ږي ردە راتعم كع

 ردهنسانعم قلوا قلیاماعو قمروطضرزاغنهدننسا دنا وز دز ناتو و نون یوم رب یو

 هدنرو دنک دنفح ردتفل ید هدننزو تسمرس ملندس ۵ رکصا دن ولو یدنلوارک د هکر دهنسانغم تحت تنغح

 ردنولاع راضعتو قأکر اضعدردزاسرب هدنزو همت هنغح اجب هوا شاژونلاضههسکابونلکودهکرد مجد وحاصل وا

 Cy رو ندسرندرغحب قد ضامن نیند ااا درغح یدناو 7 د هکر د هذ هن اغ هل مغ ورلد د دید

 ردهدنرک ددروسکم مج تاک ار دلو عقم مسا ند ندیغج هد يغ ج رد هن اعم كلبادانعو مشا دارنو یعنی او

 ررکج > هفرطرب هر دشا یرارداچ نیشن مشار اکا نورواهدنزرط راو دندو بح و ت دح رارد rth رب خح
 همومضممج لات باب رده دنلزنم یرهطوا مزخابوک ر لر دیا تما اه دن ؟یخدیرلبزاعوراروق نب رایشا هک

 قردنوسو ردب رلکدید یساغا جازارهاظ و دخ اعارب یک سون اهداوررب ردیحاعاضویآ غ اف اد هد رک د

 رنا خرو كا وا دادن چ وفم لب را فاز رک وز وک ماد

 ۱ ردهنسانچم عدغضو هغدرود 5 هلنیغنوکس رغح رغحیدنلو ارک ذکر ردفدایموهدننز زودغح دغح رغ نزاع ون ندا
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 هجعابو غاب 4 !رکو نو اوا نوار اس لرک نوساوا نوا ناسناردهنسانانلوالاعان رو ما يفد نبع تداصا

 لداب رد با همخمنیغ لمس رو لوا هسر ولوا هنا لکشهعسر هنو تر وص هب وکه نو نوسلوان روح تاعور نحو هداحو

 ممشح ندیلغ امج نوسلوا ندنزوب بضغو مشخدرکو هویشوزانلرک ردهنسانعم قمقبهلیجوا زوکءدننزو

 هدنزو سوت اعدل مال سول میشج رولک هنسانعملعاف یساوردهنسانعملع | مشح لیغآ مش ردیردصملغا
 ]| هکهدمکر رارو تو ط هښ زورا یراق رازدبا جسلندنلیق تاردعقرتهاسعونرب ردا مشج ردهنسانعملیعا شح

 الت ةدنران وک زاب رار رک عاب هس رزواو بولید هشسرت هدر یٌسم كح وکر هکر د هنسانعم تلک نم ءور رونلواریسعت
 نمزرپ منح ردهیاکندقلوادصرتمو رظتنم نتساد هارب شح نوعا ظفح ندکشسیرازوک . ردیاب هشراتلآ

 نوسلوا ندداو عضاو هاوخو ندتلاخو مرش هاوخرونلواهباک د ن دق مروط بوقاب هرو ن دک هده« ندنکدا

 رظنوس عفدمان, روایزا نوجا یفدنیعتباصا هکر دلکیهو زرو ذب وعت لوا هدننزو ماس شرع مان مش
 هکر دوا وااو ورا یرلکدتیارم ین هلعابزوک دل رایج وج لدن مسح ردهنساتعم لمع نانلوا لاعاهدننعه ۱

 یرانآراراجآ قدنب كنواشیزوکلواهدعب رارولوا نان بونلقاصاصاج یرازلاس بول فزوک كن ندنراما[[ ۰
 ردعارب هقشیدلواردلکدنکاراب دید تامامرسهبعلونراضهدرواک ل دهر ییددنلخد توش هن ږزوا ك نعيد لو بواارا ||

 لخ شد, منج رونلوا برضهدرپ كج هید باج ی وایحیب بآ ی ےشچ یلاعتهللاءاشنا رونلوا ناب هدنلحم |
 ررول اهنسنرب ن رصخخ* تزرع یر ظنا ریز قلا هنسنرب ند هک رب ن وا ےخر مشج هد ندنح مش ردراسهرشو

 هدنس هبرواو هود a زوکس ور رد هناد ین حرق عولرب رارید خد هکب لا نویعو كيلا عهد رغ سور ےشحت

 |دولواهباک دند هدابوردعاج یوقمو یمدلوم رار دردن رک ٰكنجاعاےق رواکندناتسدنه رولوا ی هطقن هاس
 Da سا و a حزب

 ندادبآرب مشح رونلوایرض هدر لح هد قت ر وایح ېو بدا ی هدیرد منح رد ناوغرا بارش ناسور ےشح
 هک در وک هکر دنیع تدانصا رز مثچردهیاکندکش ا تناصا رظن او لکدز زکدپ ك دز جا كب اش ر

 لراةح وح ردنومههکرد» رهم ی :راکدید یخ وز روک دز شح روند همالالایعهدس وجر وشل و ارمسعت هغ وط رو

 رسبناو روناوا باک ندکم !تراشاوزغو قعازوکو كغ رار ذج و قاصر قمنابوا ندز شح راراصآ هت راتو
 اسحو ندشءاتواو رونلوا رعت هخمول ب دوح از وکه دکر تو نیعلا ةف درطهدس رع هکرونلوا قالطاهدهل.لق نامزو ۱

 لق یانغ هکرونلوا هیاک ید ندنغلراط زوکو ندقلراط هلیسهدابز نزوسمشح رونلوا باک ی خد ندکش |
 بش شح رده اک ندقلوازارد تسد وديا عمط هکر دفتر ارتزو که هنسنر نده ایس شح ردتراہعندةءالوا

 مش هافرسکیادقمنحوابه چر دک دقیق هنایعوقاواراکبتآررهاط ند رک ٩
 فعضو راراتخا ردکلزوک هکردهنسانعم كنیع هدننزو شپ لمشح ردهنسک ندان رو فاو همقر ن وا ےخز

 کروند ځد هب هناد یرلکد ید نز هجو هنسانعمزکجز وکر ولوایرغصم ےشجو راراتوطهنن رازوکرانلوا یرصد ||
 قاط مورارپد قوا نایج هدیکر تو باکللاسارضا هد رعردنابن اود فورعمهکر دیا ج اتسیوردندنرلاودزوک |

 راکم شح ر رولا هک د ندنراشاو جم ولت هلبار وکو ندقمت زوکور واک هنسانعم نعور وکوروش دەدەن اققابا
 ندرک متحردهبانعم لرا یدو شدمراک مشحراریدرقملا نعهدمس رعردت امنیراک دیدیزوکر غص ندنع ونهب داناب ح

 لوححاو اس رلح ومعم راف فاک هتک تح ردهناکندقجع ما ندرک مرک منحردهناکندکمروکدزوک ١

 لزایدو مهو حج یدناوارک ذرکردهنسانعم مان, ےشج هلن ااهوواو ماهومشح رروکی یا شرب هکر دهنسک ۱

 رورو دلاوحو هنکیا کروند هدهنکو لدزو دلا اوحو هنکي اورد هتسانعم نعو راک هدننز و هعسر هح ردە انعم

 هی هاب ۵

 | کردم ا هنشوق هکرکح هدماقهوراسردیدآ راکس ربه دننکلم ناتسهف لتفاضاورولوا كع د یل راک هل غلوا ترثک
 ردراویرا شوق قجرغص عیاناک ارورت وک ولآن دنسب .وصەسلوا ىل !وتسم هکر کحهلحربر دد راک دن ود قحزرغص

 سوطهدناسارح زسیجشح رار واب وق هب هکر کحهدکداک ږغ نال وا هکر کن وشودهنسهثرالنهنسک نرتنوکخ |

 ۱ شش ناعسهعنح روتلوا هناک ندقلوا ییزوکر اطو ندقار اطلس هدایز نزوس هنج زد هجشجرپ هدنس هنخان
 رس سس

 ت



۱۸ 

 تلا كن هستشم ناوسن هکردهنسانعم یاکرم کو هنسوبو رونلواقالطا ید هب هغو دقن یراکدلیا
 ریبعتقادرطقهدنزووبنعس ودیرچ ودنزح ردهلخرب هدر رده درنو باتو ںادنرح نادنزح رونلواریعتقسز هکر ویزا دع وتو

 كکنرح رد هتنانعمو دنه دنر رواکه تسانعمهدنرحویم التواوراریدقو رضعهدس رعرون_ دنکاک قشهول نالوا

 نوعا ىز الو کرو دا ار اه ملت وز دمنا , زعنایو لعقلطم ها ار مد روح اوت هاتف کر

 هدنمرشهدنورحس و مس ردا ید کوو !رخدوروس دەكا نالىنارغ و ط نوعا تررت هدن دنعرا تدور ول نود هغح راغط

 هرعار فا یکراتفوسولاف ردهنسنن دیا ظةدعندراکز ور یارحو یش یل طم یر ر دراو یمانعم تردهدشزو |

 لعق ندندیورس دنور ردەنشاتعمەدىور وهدنود مار ردهنسانعم تغتسد دم راج سمو ود هراخ ثلا رد هن مانع

 قع وو كع ر کسو هنسانعم دادساو هئاغتسا كسا ددمونوعو قمهرآهراج هدننزو ندیزرو ندب ورس رد یضام
 هدادماندرکید تالو هکرون_دهرکسعلواهدننزوكي رش كير ردلوعفم ساند نذیورجم دورس ر ولکه نسانعم

 دزوقاجتهدنزوهلا ارق هار رددنسانعمیرتوا ندنونوصت ردتلعةادا ةادا ارج ردمدنرکذ هروسکممم یاد تای ۹

 هدراولدو روم درک هد رع زار اف اب عار هد نجا کرد د ا هراوح ارح رک ارپ رد هتسانعم

 ی ناغمغارج ناغم ارس رارب دانا داور رع روس د هنک حو شت ۲ هلذسع نوکس هلعارس روت وس د ید هنهرخ قو غار ||

 هنسانعم نارعهوكيراو ناعنالواهدهرابو روش ر رع رد هستم سابوریک 4 لار توکس لر ردناوغرا ||

 هناحو ههایون ارعهورد هند انعمولسایوولر کو فينو توولمورا ده نگر رد ید هراملاس ناک ندرغ "اورواک-

 ندرت والس هتىپ یر هلص ماسخ اهل سر اف ف اکر نون نوکسوارر سک كیرحروناوا هن اکی خد ندهن وند لا ماورلرد

 نالواس اد راعصو م فوخو لاخ والت ماجو غاطوهشو یک ی وصل حو قاعو لغو زرکردت وص نالوا لداخ

 نی ردهدنرک ز هم هوم محلات ب بد یدنلرارک هکر دیر دصم كرس ندیکنر درس رب ولو ارسعت وقتا هکر رود دههادص

 هک هلن وسهدنقح هسک هدنروص كحرکهکرون د هزوسنالب لوا ات یض كير ردهتساتعم لساتتلآ ۱

 یک او هعملس کرد هنسانعم نات سو رغلو زولک هددتسانعم جاس واز ېت ناو لرهو رولک هتسانعمتب اهسو

 مج لصتمهب+ میازناس ر روقط رولو ار« عت هزاتولزوډ كلا كر واکه نسانغمد او یورهداس هح هحر رونلوارسعت

 ی شنا RE > لابا ر داع شم غل یلاهدناب کیا کر د ہد تمر یس رای

 قرب وت شارواف هدنزوهرجچ رو ور ال نا ته کو سوتسغا هللادوازنوکس درس در رر دذ
 هه نغو ازنوکس غ عر ردهدنرک دهروسکم مج قاب باردە انعم لوا جدو هدرح هدر رونلواربعت قادرقاع کرد و

 هدنعمر یسراف مج لصتم ه هل ههم نس نام ی یتلوا وه ەتى ات عروس از نوک رم ردرولاحناناوارمسعتی کلا ۱

 3 یعشلاهدنزو ندصق رهلسراف یاب ا ندیبسحردهدنرک د هو تم مح لوا ایر دلم ]ت ردهدنا کیا کرد

 زواک هنسانقم كلتا لشو نمک اف رطریو رده رلانعم ثدشتو قعوط مک ی هنر دبا لاو قوا لصتفو

 لنس لوا شازودندنس رغصناودح کرو منع دی لو اور د شی ا ترآ او برطهدنزوهتسد تا

 هدنرادمح ندهد ڪم ترڅ د لداصسو داعهکروس د هناشنوهعاد لواو روت ده هنسک نالوالکیشابهدنزو كفل

 2 رسو كالاجو كياج یربردراو یمانعم شید اتو نس ن روکس تسح ردهدنرک دهم وعم ےح یا باب ر دیار چ ۲
 اسروكزابو مک تلاث رد هتسن نانلوا عضو قمطمو بت یم وتر ولري یتشقاو لقشارب فا ردمتسانعمتکرالا

 رار د خد هم ردس اف قابار بص وصح هت اشدورد سماح ردمل اقمناولابو لو کر دزاقیطوراط عنار ردهنسانعم

 هحوتفمم م ےحن لوا نابر دال چشم ی داکرتغلش 3 مدنا جوا کر دهدنجر یسرآز م لصتم هب ههم نیش نایب یر نوا

 هر رودازوک تب د نانلوار عت كمشچو نز هحشج ماشح ماشح ردهنسانعمنعزر زوکهکردیفنش مشحب > شح ردهدنرک د

 بونلوا مس ررزک ها هجم یا زهدنسضعبور که اهم لاذهدکتهرف ضع تغلو هد نرو ناکم ناتخردندنس

 هدننزو رمشش رمشح یدارا ناناییددلوازرک ندنتالا الآ ك نح هلا حس 2 نکلردشماغلوا دارادهاشیند گاف

 دن تاپ زودتر داد رود دهن نارنج یقریاصوصخو مدق شقنوزاموع

 مسح حزشح رز شح یدنلوارکذ د کا ماسح هدننزوماسرس هلا هه یاخ ماحنح ماتحنح ردهنسانعم لل همعط

 هر ددا نا رقتخوونلوا بخت کر تو نکدزوک دزحالطص ارد هنسانعم نع تباصا کر دفنت مخز

 ناعوصروس ك خده هناد یرلک دید لمشحو نز همچو رار د نبع هد رعرو ن .دهزوک هدنزو مشب مّنح یدنلوا د

 ردعفان شاف ا هیاصعاژ زک ذحورف اضوصخو حورفاموعقصسلادهب بورش ہد لوک یکتا ر چار چخابو

 یاس هطشنزورل اتش الزاهر او ورامشح ردت اک ن دک ااشاک نداد با مشج زر دتخل هدرلتیش م مهدانعموساو
 )هم

 تداصا
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 هدناوخو برطم هدننزورکرز رک رح رک رح ردوو یر دید یشودقحءهاویم ودقجح دکرد هنسانعموکع ةح حس هناو ۱

 سر ین تاک ی یک ی انس O E تم یر ها تم تیم ات

 ضوح لوا EK" نطالس هاکر دورک قاط ۸ رددع رد حرحامتشت هلفلوا یک هقلح ندةلروق روس د 0

 تمکحناکور ولو ا قالطا خرس هنعو لراشش نالوآیس رود تكر هصالخ یکی سەراق۔ یب وقو کلرکت ۰

 رار هرس نود واال ارد تدم یلبخرارات هنسز نوا الوط بنارهثنجوا کردین هعطق حا غا ی طوری راک دتا

 1 هدب رعرداثه ترص نرعلا ند ةلعلوا قارسلا نەدا رریدخد یکی ذلاق نوو ینکیدناقلف هکر د هنسانعم 3

 هوش بدو هکردهنسانعم رودو رردنانرضواد یاکشدوع هک بودباهیبشناک ایی هنسک لوژهم ز دو دیاکش 1

 ترس رده اک ند درفتلفاصوضخو لالفااموع سونا هح ۳۹ قحهراص تحترویو لا زرد جد 1

(۷ 

 رییعتیلاص مزواهدرراددع زیروس نیا هد رع رز زا ن هس هراس 2 لر هک لا خانا بوق مزوادکردهنکتو

 ننارودلراءفو صو یول و مورو نلواربس عترت کیک یر قو عروس دهم هذ نالوا ی هبرود تک رح قلطم ۰ .رردنا

 هبا را او ی لکو ةيملاو ق ورع و یرلخ رم ی کک نالودو یر ع ی هزکدو روتلوا لامعتسا هلا ندزندنول نکایک:

 غزح ۱ ۱ ررات |قواهنف ر ط نود ردن دنعول قشم مردن دهب راصح تالآ رازدیارببعت رنز هڪڪرد هنسانعم

 ردیش اقم لسلستر در ا بع ند کت, افتول های ترک * رکوذهتساتعمرود ۱ ؟ ردن ارت كە

 قاحوا كسر حرر ده اکندن انآ الودخر رد درة كلذ کلا اف هما آرت رد هنسانعمرادناک ان

 |درردوسیر ی هدناسارترر دید یشوف ن کولتوا روم 3 ى دەنشسوو شوح هددوز دک ولی راک د ید یم کر کح

 هدنزو تسررب تسرح رده اک ندر هنسک حاسو ضاق ر درر رد هعبارءامکردیاتفآ اللد هساک ن رز

 یسهرش لز ەشکح دلغانا نور دلو ط یزواہکر 2 دهب هنکتو هضوح لواورار افیصیشماع رکشومزوا هکر دهنکنم

 نوک اندنک جرح ردرمكاف کرد لا كل همام فوض حر زدتغل هددلبااخ خفو وانا یلاص مزوا ررراقبحا |
 اصوصخو ل الفاامو ع سوةدحرروس .دیاکشهدسرعهکی < ناقل هدننزوهلح متر د همانعم لوایخدوډ

 ربع ز هماو دوقالربف دزاقحوح هدنرولولفم دل ودر روس .دیمرکه دعرشناس ] ردهنماب* ام دکردیوربلا كف

 a هنلاوروم دیده را کروا هریک كل اول غرو كل رلدرافو ردیلب اقد لساستردورعم هلباهسقن ىلع

 هم دا ویقلار نوکسوروناوا رعت یروظی <1 7 هکر دکتر لث ام هبی نعرف ص وصخ هر ط اخو هب الار فیت ۱ ۱

 هب : ۱تیریروطو روشلواریبعت لا زغانهر هانعمول زر 2 هدر هیس هن هنسک نوللاز باالمرولوا قالطا ۱ 3

 هزر ر دن ووم یدو ۱۳ اف دمی ,اورریوررب د د الاون اوتاھ ژس رعراد ید تورا دی یی لو ۱

 رک بز دا هللاءوشراررک هنس نوک هد لوک اتش زوم

 همر هم ولو قالطاهنسلچ یاب یروک مر وشوار مت یش هکر د هنابز رب مرج رونلواقالطا هدهننادزحرابات ۱

 تلا رددآساوررح عوربفا روم د هزل هرس نال لة دز تورز اځ زج لطم یر ردزاویسانعمش .هدنزو رک

 رعت یشیا عرب کرو .دهفور ظر" اسو ر وا کر که زود هبا خرس رایج هکو در رایج و رق عباررد سلطا سین سنجی

 رددنسانعم بوس او كلنحواعوعژهدن رعاة خو تقمةدد می ار در در رد هنسانعم هنا داؤ یم سماخروتاوا

 هد هب یدآ هر شروروذلواربعتر ان کرد نول لک ام هاب اهوصخو هور نولو كنراموجهدننزوهدرب دز هدر روند

 یوطناعرغاح هد اوررورار د یړ یټ وډ هدن ا كرو ىزا هد رع رو د هتک رک د رو د ځد

 ضعبلا دنعو رر د حدی رمشخ اجوق نا هدییکر زیر شا وا یتیدتاهدموق هکر دش ودی راک دید

 تذا ردهنسانعمنادنزو دم ؟زذراو یسانعمش هز: دننزو نسشق سس یدناوارک د د هکر د هنسانعمهدرحهدنزوهزره
 لرراة > ہری هرش لر هبنکج هانا ںور دلوط یزو ا هکر د هنک تو ضوح لوا Re رینکساو

 یرلک دسا عجب نالاوش كرایخاد هردهنسانموروقویارباجوق التوا £ رونلوا معت یسهنکن زن مزوآو لاصزوا

 بولغب هش وکراحنیراحواترد درلدر دنلق هکر دیس اوق»لاّسب ولی دنملوا هدننزو نادکم نادر ناړ رح روس دهن هنسن

 روسنمز » لامم هکر د ی هاشداب یارغطو ناشدهدنزو نامرف نار زدم رعهرقضر دفورعم هکر دناغطر فاچ هبا هجم

 نفوس دا ذکر ندا وار غار :نزودنزردنخزم روشاوامسر هرزوا

 رارب دی د توا یلرکسو ینادرب غا رد امنیراکدیدقاریب لرکس لوعرح ردهنسانعهدنغرح هدنعح رون ددنغرج
 نوکسو ردهنسانعم تحارح و هرابقلط ءهدننزو كم ارح ردهنسانعملوغرح نوع روس د لج اناس هد رعا

 رو, د هب : > رغطو هلمااح نالواندیر دهد زو ناداقنآ د مرر دش وق هشلاربقحرن هدنزو لرټک ن کرس ردهنسانعم

ainمانتغاو پذج ندتم بام بای راهدناداقم لاصواناوج هزاتورون, دهن ريق ضاس اصوصخوه  
7 t0 
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 دج ول هاتف مهاوو ور هنر اتم الا دن زو تل تجردو مو ورواز دة نات داة دوس ۱

 زن اسوقاحو قارط راهتسکدرحو لمس له انتها رک وخ دهب هسکو هناذیلزوک ی کد ار لراتچواهروش د قابقع
 YE ندسچ رذیضأام ندندمهخ دیخچ ردیسهتلابا هکر ولکه نس انعمنب زربتو رروق اش اهنوکو

 اردتغل هدر اگه نیع ەس راحو ردهم راانعم ى لآ هزو یکی دکر كع ۱ 2 ۱ دانعو و كشراو مش دارو تعثرود

 یش ردهدنرکذ هروسکم بج فای رون دهن هرابولنار دههدننزو نک نج نیعچ ردلوغفم مسا ندندضج هدر

 روت دهن هراب ولنارجه هدنب زو نکن نی نخ ردم نات ندمشج نانو رک ندرڪج ردبطاغ لیقتسم ند ندرخج

 ردمدنرک د هحوتفم مح لوا بابر دا چسم یه ترد هد جو کر دهدنعمر یسراف مج لصتمه هلمهم لادناس مد ی د

 مجقأت پاب زدهنساتعم جالعوز دو هراج الاد ةو رو دهبهودیشدد شمر که نشا ترده دزور دغ ردح

 نذیج حو تفملادندحر ونلغن هنغاناٌلر طاو و ك 1رددنوابوكلتسوکدنزوراکن رادح ردهدنرک هروسکم

 اوردحردهدنرک دهموحضم مج لات ب تاز ولکه نسانعم عجو فلوردهنسانعم طاقتلاو كمروشو دو كمر ,دردیفشخحم

 رطوقن یسالعا ردنسهراصعتاسرن دکردوراد فورعمهلیعم ربضنالوایس . رعهلاواورتهوارن وکسولاد مض
 هدناب حوا کردند مر یسراف مج لصتم هلمهمیارناس یعزکس رار د یاوزآ هیؤرادون هکر ترولکن دس هرب ر

 هدنزاس ردهنسانعم نغتو همغنونرط ر ړدهدنرک نهج وبښط محلوا ب ناب ردلعشم ید اکو تخل نکا نانقط

 زاوح ار را وخ ار ردهنسانعم نديرو قمالتواهدنب روارس ارح روند ەشالود وصهدنتفل ناتسسو روس درکر هر هدا وخ و

 كناتاهلتس نا نساحردقلراحو قالتوا ین دوروخ حر دهنسانعم ین مووروقو قالتواهدننزورادا او لا هلو دعدواو

 دو "هلغادکردهلمنقهدشزو غارق ارد چارج عار رر دناداب رفزاردورودرل هصکر دک و ك چوکی راک د ید کو ق اروا دزو

 بیعت یفلخ اشکرد هنسانعمیمردلات هنکددن رالا یک اتآورولکه نسانعم نذير بو قلب ابو یمالتواورارقا:بو دی

 لا هجم یاش مضر رج خرچ رویای اک خدندشلن دنآو رونلوا قالطایدمر اعهرو لنلدوهدشعوربنو رونلوا

 نمکلباوهارح هکر دهنسذ قحهنلوا عضو عارح هسرزوا هابع اواسغاربر وششوان کن دارو تو ؛تتعو تمعن

 طسوو هب هرو هفرظ قح هنلوا عضو خار هکر دهنسانعم نادغارح هرب عار رو دیدن | نالخ اشو رار دید
 ییعشو غارح قلطمو روند هزانوو سونف بهر غار رارید ةوکشم هدم هدر نکته وب نا نالوا هدان رنو

 بد اوکو ندرفوسعت هش رهپس عارح رولوا هناکندناوو دنزرف مشح ارح مشح ارج روم, دهبهنستندیا ات ندراکز ور
 شن "او ردغارخ رغصم عار رونلوا ریخت یزدلی هبربا هکر د حضهراتسو ردرولارهذ رڪ غارس رولوا هن هن اک خد

 زاناو راشد ناغمعاح رولوا لاله ىلاعتەنذائ هدنعولط ل .زدلب لیهس) رب دانزلادلوراب رع کرو دهنکحوا

 قالتوام ارس - ردهنسانعمماسویمالنوا | رک ارس اس روش ددوکشمهدس رعررافاب خاوبهدن هدنکاهکر ردلیدنقلواهراوعارح

 هه رولا هلالارد هنسانعم حا اروبلاعهدنزوبرح برج نر ردهنانعملوایخد و نمارس ردهنسانعم یو یاریاحو

 ولغا ند رج ر ولوارد صم مساند ن دہ جورو لوا لار اتفکی سحو تح اصف هبیروواهلانآسلورولو هدامعو لعف هبلغ
 ند تر ذوو ترفک لراششر اده . رلکحەس و كندشاومو باود هلا هاودعمقاو روح آنر ردهنسانعمق ولواروعمو

 رونلوا قالطا ید ههد وک رز وعو ەر وکر لتعفنمو ضیف قلخ ندنسهروو ندنزول هکرد سانلاربخ ول برج ردها

 لقاعوتمهنحاصو بلاغو حج ارورون د هب هنسکروشقاب یلاهځیش رهوزوا یلاودنمرتهو تياجودلح تسدبرخ
 بعاوهتسو دنک لخ تانک ناشنلدو یتشمویوولتط هک هکردهتسک لوا ناز برج ناز برج رونلواقالطا هدم هنسک انادو

 برج رون د کش دب رغ هک اجا هدننزوشزرو شد رح رود هی هننکض یصیتمو ینلتادلاوردیا نوتعمو
 قج٥ راقسح فر وصترروصم کرو دهدعاک رح لات لواور دد رخص م برج "كىر د رحرد د مادنانوز رومودقالاب :تماو

 دە هقفول ییعا ورارول ی رامسر ندداوسنالوا سکعنم بوابه رزوا طخ العا رباوكتروص یرلغدلوا
 رک هکردن غورشهدننزو وسره و رب ردهنسانعم نانز نو وک رس رولک هتسانعمدزو قاعفوروس دكیرح

 ۱ لو اضتو ندو ثعو صقابو ذنازودیولم ردند هل اتم ظافلا ناشحو بر رازاق هدعارس راربدع نغاربش نودا

 ندداو نالوا سکعنمو عضو هن رزوا طوطحو ریو اصت راد و هن اکو لراروصمهدنزو هبرح هبژ ردە رلانعم

 ردهباکندتموعنو قلقشمول هدد رو ین رح نیر رولک هنسانعمدنزوقاعقورون دهدعاکرب رها و هل مسمر

 ردهنسانعم كنرواوهب د ولو نولو كن هدنزو هنرک هرج ردهنسانعم قوا حارو بلا ندس ر رو دند هنغا جو
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 روس د



 | اصوصخوهح ال اولکنر کیا موم دنور اطقرابح یدنلژارک دذ کز دیففع قاداج قق ابحر دتغل هد لاا د دشت رار ید |

 ه هرابو دو كع ااغدورکمو نا دلا نداد بح ندادبح ردتخله للون یدیاهدانعمویو رون دید هفضلاصنالس ا ند او |

 كس ا ۱ نم بر دی RENO دهغالعواهدنشابرب شخردکس م تی تیتت

 يک او كليك | یرغو ط هلوص هدبنزوندیشکن دیمح ون د هنکروکی دافو ی ۲هلفیفوروناواببعت قالو هنوط

 غار غایح ردهدنرک ذهروسکم ىج فا بابروتلزا هک د ندکنودهفر طرح[ ندو هر طربوردهنسانعم غال ممو ۱

 نالمکندنرزوا زم چرچ تمام ەز وسرد و تار ةم هلا و چم یاز زا دج را دج ار دقلابیراک دید یاب نتا هدنزو

 رد هدنرب ناهار دوی در اجتسهدنر دره ءارو مارک نو هظف اش ی همز حرار دناتوص هدناتکرتزدهنست 

 نی مر لسو دس یصد شاروآن دنعوبح دوك هبا هد دشم یاب نیم ES هموم مج تا 8

 یک انوا هدا یکی ا هکر د هدم ر یسراف مج لصتمهنانشمیات ناس یمدرد روئاوارببعت هیلاوجمنعو رسالو درو دا

 هرزوآ شاد نوگاهظداحم نداتف :Tal نوک اج دم هحوتعم حلوا باب ردل چشم باکو ت ۹1

 ناتفار ۵۰ راجو اا نوکیارتح روس د خد هج رو و و :وک نالت وط

 كد ایسآ کک رتچ رده نمک نر راس رھا لا هک نر د نوا کر دردب نيچ ر تح ییاجسرتح ردرونا ۱

 انام راروان . دزوا هنسنرگردهدیشوهدننوور و تجر تراک ن دشنوکر ورتچرونلوا کنده اس پاضمو

 امت لرامز چ هردو ەس وج مح لوا بان ردلجسم یغل ىلا دب ان یی اک ر د هد نعبر یسراو یخ لصتم

 UCR ON e 1 رولوا ییاصنوزواو هدنلکش خب هکردتلآ ی راک دیاری بعت

 زواکه نر لانغم لاځو هجووز وورود درو هدمب زعردک فور عم کرد هتسانعم لکه لوح ف :لح رز لاببوملا ۱

 یرلاف رظ تودنزوراریدالدو قالدهدنرادب کرددلاز مش عقاوهدنانز ج رف نیم لج ےض ہل لج یدناوارک ذ ۱

 ْ ضد تا .ردراو یسانعم ترد ردهدنرک د هحوتقم م > لوا بان ر دلش قفل چ وا نوآهدانکیآ

 قلاسحو لعترود ثااتردردصممسا ن ندندنتجیات ردیطاغ فالغ فیلتروناو ربع نق ہک قالغ تالار ابو

 هرب یرب كن هملص ماسجا حاج ر مر RSI نارع ےھو كيراو ناو نالوا هد :احارح ارج عیار ردهنسانعم ۱
 هدنزو ناکم ناخ ی ک یف یھ وط هت ر یر تالار لس دیس هباکح توصفدارتم نالوا لصاح ن دنس همداصم :
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 هد | رک هوا یریاکس یل اع نول هکر ون د ند هت ٣ل واو هلوایرل هظقن هاسلن كن هکر وتن د هنج رکو وک لشیلوا

 te !یامح فاح ردتغلهدل اب دیدشتوردهنس انعمسردنمو یکساهدشزز ناک ناب روس درانی دهد رک تورا

 هسوازاوآ ی ءادصشووا هدنرو ناشدش باصح ردتغلهدنا دیذشنو ردهتسانعم ناشر و هد رب يشابیسواو

 راسو ناستاهدن 1 ,لغلوا ىلرۈما ج زدیم کر دهر مادقا هقل مو كلاس اف لوا ہد دن زو لح نم ےلکج ےلکچ هنسانعم

 هم : ررزواراتحوح کرو دوس  راهراب رولو ها5 یک راصو نیتلسات لواو ردیکراتاف ب زوبهثلیایراق تاناویح

 ندنارواو روت هدولحز هدس رعزوښ د ید هر هتک نانلوارىعتقازڭۈر ديكر ات یرغوطه غاشا نوروزا

 ی هل وقم فلعوزاسهدننزو رطخ رپ رووا اک ید ندقمالشونو تل عفد هلتلو سو ا ندا و امنوا

 هر :ادیراوهةلح هال اتكناومحرت او ناسناو یبکحیالصو قحخالآ وه ولوهو غوهردرصتح هناح شاناندرا هنسن

 نالوا هدنرللا ران ایقوط هنت یس هلوقم دنو ابو نالوقو قاشوقهکروش د هراهشرت لواو روس 0 هکر بولوا

 رارردنود یجدهق ر طرب هق دوا ماع نولس را ب وکچ ندنرارزوا الت رانا یشراوبو وق هنس زر لکن امزك سا

 كم .|لصووقمردناعویمر دد اکر دفدامح ندیدسح هلذنسندیسدح زار د فان رج هرلذ ابقوط راش ەم رول

 OA هردشیابهیدنفارب ییهنسکربالثمنوساوا | زار رو و نوساوا قمردشباب نگو ار کرد هتسانعم

 هب هنسکب رم شم هل غدو ثول وزا د سس لوا هدننزو لک لج روا ناک ی خد ن دقغوط فرط فلاو ن د هلو ا فرض مو

 لج هدرابد م زب هل رد سح ج دلو ا ثول ت ٹر وم تلع نانلوا رم راع د یعلدوص لہ هلوا ضراع ناع :نابثغ هرانروک کروند

 هلنلا لوص یسدا هکر و د هبهنسک لوا هادي دشت e یدناوارک ذکر د بضخ سول اج نیولیح رار دباریعت یل ع

 باب ردهنسانعم ثولمورا د صو سا, هد رو لتشح كلبح ردهیانعملوایخدو نادبح راردقومرح هدش ی

 FER ا نشر روس د روفصعهدس رعردیشوف هحرمسه درو لوح الوتج ردهدنزک  هموحتم محب

 هکردهنسانعم كح حج ضخ زدهدنرک د هموم د ج ا Re هج رلوج د هلک

 هکر دهدنعهر یس راف محل صتم هب چد یاس ناب یا رد هنسانعمیدنز هم هدشزووفز و راوی نعمٌلر

 هدنرو شحر ي دایی ندندیشچ دننزودسح دخ رد هشم ةفض ند ن د چور دیدآ عضومرپ ا

 »< دن ته



۲۱ 

 منا سین لعف تورو رد هم مراتب جا نفرات ناب لا ۱۰

 اتا سوملاس سوملاح رار د دەر عفت مو سکولورون ون ده یرعوا ل اتو كباچو تسح .لالاح ردقلاب عونرپ ۱۱

 ندندیلاج هدشزوشلام شلاحردهنسک نابز برو صنصبتموقادلب کرد هایم نواد اجهدننزو سونب]
 ت شاص عاجو لادحو كلنحو ردا خن وز ول فالو لاصق خلاصه ارەکتو رانندیلاخردر دصملصاح
 ولاخ ولاچ رد هنر لاتعم لعاف مسا ن درول نم شلاچ رکعلاج ر دن دلا عا قج هشلاچاعقاو ىد یسکیار ولکه یر لانعم
 شلاحنانلوارک د شلاح شدلاح یا لوایخدو لاح هلاح هلوا رادقمهزادناکما قع هکردفدنخو روتج واود

 هدر رع هنکوس اورو او اار ا ارتب انا

 ندندیجو ندیچ کردن انعم مخو مچ ماچرارید یلچم هدنکرتورلقهدس رعهنکح وکو قاموحجەدىكر تو ءالقم

 دنا | غاطهدنزوماککاش ماحماح ردهتسانعم كع |لیمهفرطر و تل !تدیخوغلاص ند ج ردردصم میا

 رعس و یظناموج هدنشزو همان هماح هماح ردس اف قابا ع ویرب هدنزوشولانشوماچ روس, د هلو قس الوطو ترصنالوا | ۱

 نادماح رولک هغ انغم نمو زوسقلطمو زولوا لشمس یدبیرثک او شی هکر دهنس انعملزغ اصوصخوا

 کارت کرو دهر هنسکن ديا ت اردرعس ها هراغ او ڼرطورد هنر لانعم ملکتمف م ظانورعاش ی .یوکهداح رد هنسانعم نادم |

 هناح رده رز انعم هطد اعولو نماحردهنسانعم ل وتو كم هشیاهدنزو ندسش اش ندیماحروناواربعتناولزغ |

 ندهناج هنح هکر نقدهدس رعد کنه نالک نزول یکی هکر د هنس انعم لفساّلف هدنزوهناش |

 رشد نوئاواربمتقاقص هدیکر مر دن دن ادشخ هدنایوحلاج هک دلو وب نالواهدنملا نفذبغبغو ردذوخ اما

 فد صقر وتار هدن) هنابشآرلهج رس داچو ات یړدلوارک ن کرد هنسانعمداچواچ واج روتلوا اکندزوسورون دهتغفول ۱

 راغیوطکر دففحلواکح هد رووان لواح رونلوارنعت لوح هکر دهدب رعو هطاعیرلقدرابوق هل تعج هدکدروک ۱

 ایرو یریادروو یک دارد سفر دخ هلواح رو, ورم هی کوکی ۱

ERR ۱يربيعتشواجا ردیف  

 ةطاشو سسقلطم هر اعتسالاقی رطدورد هنسانعم یرلخ "رد نودیاواجوام رل هچ رسن دیواچردذوخ ام ندنوا

 ابواب وم ردا یب ودرب هدنرهت سلدارط هلو :دونک فا هاج ردناکاتفا لدهاهکروناوا |

 هکروس .دهلکنخ لواهدننزو زوسمان همسر اف یابزوب هاچ هاجزدهباکن داند تو هاج تد ماج ر درظذة دسر ین ددو بکه لاا نلد | |

|“ 2 

 دا
 هلکنجرو زم ړل غوا ی دیسک ازآ ی وقزوب هاچ سپ رولوا كم دیعیارآزوبهلغلوا هنس انعم ںیہ گوقمهرآ ندیزوا

 نالط قاب هام رولوا هم اک ځند ند مسارب لدو نوان دادا نوک اک زاع ی وقو یی وقو ییعمغلو یددلوا ۱

 یاربهدنحاءلا هک عیانص عنقمنا میکح فک کردم , وخل وا عقم هاچ رولوا باک یسدند زمدا دسجو نداند

 هل اون یاح راردیاربعت یی وق فنو هکر دب وقروپشءهدشناضف ندرا ندماشیناوف قوي هاح رو دهروعحو

 یناهکردهدنعت رقسراف ىج لصتم هبهدحومیابناس اس یکی ار ارج! بودادیق رولک ندنزابداتخردقارب فورعم

 رددم قاحاص اسد هرانهرابو لرو یکسا هلمسهدایز ابا همچ م ننع مضوابنوکس تغبخ زدتغلهد لات یاب

 سولداحهدننزو سوسفا سول ر زدهانعملواخد ول توفغبح رح روس دهناولاو نابسا ین هلو قم دعتموناغروو

 یقالطا ج دەروةح نالوا هدننادشزكی ودخورربدرتدهدس رعروس ده وق هاج رولکهنسانعم لع! ۱ قلغحو ۱

۱ 

 ارداع امسا ندندیزول یلظفازولاریزرد حارا رخاظو ردتخل هدر نات یا ید ابو زرراقيچەغوق ند وقهلکت 1 ۱

 رک. دامن اكر د ەنشانەم زو هاچ وحماج یدلیاس :دح هلن "!نایشا اف فید هکر دنت د و لوا ریو هاچ ر دهنراج تفص

 ههر RE هدننزوههام ههاح اچ یدی ماش هام خمرفردردهفرطره یژاریدروتسوک

 یدیات ردهنسانعمهحابناو قحراغطهدننزو نافر ن نتسح ردهدنرک د هحوتفم مح لوا نابردلجتم یغلیدیهدناب

 ای ت تیرہ قلوا مضنمو عو ابو نلقارپ رک ع هدنتزوفرنک هرتبح رد قع

 ردل جسم ید اکو تخل یک تغل یکی ا یر کده داوا هکر ده دنع-ر یمزاف مج لصتمه یسرافیا نابن ین جوا ردهنسانعم

 روت د ید هنسهةبحندلوصا كن همغنوز اسو ردهنسانعم راسیولوض بج ردهدنرک. د هحو ده ےج لوا باب

1 1 TER حرف ییا لاجدلغلواغس :رذرب هژزکی دار هروتاوآ قالطام هقاضمهورکتزدهفدنهلها ی E 

EK ZA A 

س نا شلوواندتعو ی کرک اتش
 نیبجنانلوارک ذافن ان آ نییحردهدنرک دهمزجتم مت ا تاتروم ده

 هل شوراش ود وەفا n~ ب رعردهب رضنالرازوب لیا با لاکر داهنس انعم لدور ین ابط هدنتزو تابن تابج ثاصت
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 وسراح ر واهباکیندندسدآدنخو ندارند نیرو درام رب فشار ام ور رد

 رد نعم وسراجیرسع)وشراجایلاح روند د هعضوم نالوآیعشنهرازا تر دورو د هبهنسف یل هشوکت رد

 "هزار دقادراج هماع ردفورعم قاطراح زا متعا قمل وا نارکتو صورتمهفر ط ترد رولو ها در ناو فقرتو ۳

 زوم دند هز داج قالب قالیآوهتبرداچ طو ردب کوب اربعتهبوا هد کرب ر دیاورمشهدزارمش روم ددهرداح
 نانراکهدننزو لر اس لر اسردتغل دا فاعزد اف ق ةباناشل واریعت قرار مضغ عراخرول هک نددعدراربصانعر و

 رو دهن 1 یلشیروب هغرو هدشزو هبانراک هماکر ابر مظنتو تور یراصوصخ نذیااضتقا هکر ذددس#نو یشواج
 هب هتسن عالضالا عم م شوک ترد قاط تو کر روشواکندکلیانهآ رسو مرک امرک رنشعضاکب هو

 زۆسد رو د هو یارضوزواودویسد یل وق ترد ئش ۍشوکراخ رونلواقالطاد هنول اتو هنمطاللسرپ رسوروند
 زغمراحزار دیا قالطا ید هنکو کت رد نانلواقالطا شن ندنرابکو کش عنلا تانوردهعیرا رصابنع ردامراح

 راحت یخ هنلوا تن دار اربد کرک هد کر لصاو شرا هفت رر دست هنکشا مزاج حم راجر دفورم دوم هکردزوج
 ثهتنکلوا ئراجواررب بوروتک هرکسخد#دلغب اره رت هو وقات ختردهرراودنالوا هدنفرطترد

 وزاحرد رهاظهدندنع یار ا قالطا هنلجعهطاولورون د هذ ۵ همدرارصانعو ارز هبناج ترد بوک هن ر اقاباو هت ر الا

 زۇ د سد هنوگو لوردا اوصقح هناوض یرارب والدم ضو حو ینو قو نران ر وص هکححز دیفدا مو هد:زژوراس
 حالعورسدنوهراچردندنلسق هحوا هو عاما هدننزورهسوماش هلیسر اف حس ردحوراچر دهنسانعم براجاوراع

 ربددن "و حالعود دمی :ربرد راویسانعم ت تردهراح دهراردتغل هدرزفاو رد اف قانا نالو ار سجی راج ج عقر غورا ردهنسانعم

 ردامشماتعسمراکیو هکر عیارردهنسانعم تقراقمو قارا لانو د هنس راتو دول ورکسقارذ هنسانجم

 ردفورعم را ازا ندتعداو لناکوردکعدرب هدنرد هلن اتحت یاب خف تایر دردانهدانعموو

 هضحنرد تاچ رونواریعت خاک یف » بلع شاواریعولاب نذکسکو ندناههدنرب همرحهدننزوشاف شاح شاح

 روئلواقالطا یتد هنماعط قلش وقورازب دره راب دنخورون د قلشوق هدیکر هکر د فص دبر: ندز دنوکتاتلوارامتعا
 عطوهنسنو اتو كتا کرد فتح نادتشاخ هدننزو ناسا نادشاجرد هنسا نعم كمر و یاعظ قلش وق نداد تشاح

 قح هنلوا عضواشا رار اقر دةر ظیح هب هنوخلاکر دهنسانعمنادنآننآدکشاسنون ون د هنس هلو قم د سیخ هوا

 ماوعکر دهیرشو 4ه) یرلد دن اط نولآ ۱ نوخا قلك یدل كما و دید هن هفو دنص كحوک

 همین لد ییشاح روس دید هر هرظ ترض ءاداههراقنو س وکو و روئلوارسعت قامدادهد هکر ترنج شا ٩ ی

 , e ETTنیاز داس د هو لانش و د دناتشک یک

  ۱تنفاعو تع هدننروز قاطقاغ روسد تسمه زونلوایالطا یخدهب یشابیمشآ اوروُ .دقیما حطم

 ندر هذانعم وة داو قرب هی ادم آنی ر دز ەچ دا قاز دال نولک دن نه نام زوز ده تن اا ۱

 هنسانغم جگر نالواهدنر اکیا هجخو ناتفقور د هنسانعم ق ترب یر راو یس انعم یا اجر دلم ع تنم اجال نئ غ هد کرت

 ر انسورڪخنو ت عداور یخ دنآنننقوحانص ثلا ونس دهنکسغعو هنن تاراقعر تست

 نالوا هدنحا وبه اوج هکر ددنس انعمهک ردن ا ردهاکح ندتوض نالوا لصاحندنس همداصمهنیلص ماسحا

 س داس روٌلوا متعت یسورود قو نیور وارونه هک وکو و دلو روانو ودور روده اوّل اوہ لوازدو 3ل جوک

 ردا ن دش فاشن ربی رب رب هلص مانجا نمی دردهنسانعمقارطقا ارطلاجاک اچردهننانعمایهمودعمو رضا

 لاک اج اب رد هنس اتعقعالمط ندملاک اس ندملاک اح وز واکه نسانعمهرابهرابوقت رب هلمسهدایزو رد سهاک تب رۈصفدارتم نالوا

 ردندنسودازوکه هکر د هنادناتلوارم رعت لعسحو نز هجم هددنز زوو ارات وشک اج اسو و سک اج ا نادر اتم لاحاک اع

 هد رع ردنلاآ یر قانو ر ومد رون د ےکجم ہدیکرتہلہسراق محو لوهح واو چوک اجر دتغلهد هلا هیچم ئانو

 نیا رسو هتنشنالواكت ر کیاو روو لىق یعدردهنسانعمیوموداموع راو یسانعم رندا لاچراریدقارطما

 یریبعترورن لاحهزورخ یو هالا یش راق ضاسویزمرةرولوا هحنالآ اشراف ها ضاسو یزمرف فول هکر ون. دنا

 +ملوج ۲ هلواهدنرادقمهرادنا یکی | ینعد هل رووطهرزوا غانا هد نا هکر و ہند هروتحو قدنخ ل ؤا ۲ ردقسهبانعموت

 س ود هر ولوارنعت لودکواو خواردهنسانعم ن هروطرش نالوادقعنم هدنرانووار اهو هلوط ٤ روم دهروتح

 لا رعت ی و ط شوق ورو د اچ رن اک ارولوا ردقزاق ہد هنج یرببکرواوافنص یکبار د شو قوص ع ور زون دهتساو |
 رد اکہ ارمعت قاَسهرق 9۵ درر ادورار دا دلقشق یراکر ت نازبارارب د لاخاک ارولواردق هغرق هیرتغصوردب ز کد

AN A 

 | نابز دنا رر ندا هر درب هدتساضف ن وزد روم دهنشوتتلکک۷ یدیدرد هغرت هک کل اجزنراضعب

ot۳م  
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 شراب ترا تراطارک ايا ۳ 2 هدنزب و لر نی او قمار هم اشا یر وند تزهو نتسیز نم

 ردهباکحندت "اوص شوحوور روبط كحك روت دی د هغجراغظ شفنمو نب موردی یمهلوقیراطیوضو

 کاج راقح یتسف 2 عیادت هدزدلرعهوهایسخراحر دکوک ن نانلوا رببعت لا هکر دوراذلنک, ۓ م عمو راد

 اکو یاحهدننز رو لابی انمج راردنا ریبعتتهلاسفنندلن ٣ اھو دو ضر د هنساتعش هدر یالخ او هشس ٹافص هد نزو

 قسزا هدم رع ردفورعم هلا هد زو هويه هورح کا طارص هدنزورو هننکر و هننخ ندهتسانعم
 نالوا نوتننس ناوم تاودرذتطزو دراب هد هنا ضعبلادنع ردراح خاتا رداع یکن زب لصا روید

 قزوظ هلق رر نصت یهوبح نکردونیدنعصت قیرط ردعفات هن هکحنو نرح ردلتاف ی ھکو نار هخرفاص

 هجا وص چرت نل لجو هفاضا ی زا خاط نش نار دق قو تانعو چال غوط قرار از قریب اتا 1

 ن (هتسهآ هکاوا ی رتحهرزوا ش 7 مر بولابق ےک ییزءاو حض طر هرچا لوح یاربط گیره کضندکدلی | یس

 هو دنآ عضو هززوا ش 3 "[مرنز رم هل تمکحم نیطو حضور هشیشربهدحبراهدیارارکت هعفد یدب لعوب راهرو ۱

 ۱ نددلاتق موجس هلو هدنلکشیس هنادوحا ضا حر هیلی اراک هغفد ج وا ین د ید رست ونوره لش 7 اهتسهااآ

 هکر د هدنر سقت تابانکو تاغل در دصنم رل سر اف ے ج نرتقم هب یجح قور نر اتفکی ملا )ودر ود ید هدر للعرت اسر ولو اوچو

eekیدبناسقطم دخح وتعد بان رپ هکر دهدنعسر یراق مخ لصتممفلا ناس یکلوا ردشعلوا اس هرزوا نابن یکی | یرکت  

 قیفیضاوح ر واک نیدنراتکلم اتخو نيج ردهاریج فورغدنانلوا رعت ی اح هدر زواب اح را اکو تب رخ

 رداص ف رعمرلرحمآ توا ]متین كن هلخلو ابا ارش حلوم یتلح تترد عفادییررشلبارش لم زا ردرهاو |[

 هرزرا جاسبوجآ هلال ایرج ل دله لو کو رم اع ونا دکع وا هدننزویداب | هبات انتمیانویسرافیاب قآناج /

 ودهنسانعم لالاجو تسح هکر دف واچ هلا هدحومیاب مش كیاچ ردکعا یرب "یرلگدید جال زاب اکو واریت ۱

 یلزهوحو نا اردا خيا اک اچو تسج تر قمم اج یکداح زولک هنسانعم و ۱

 ةلیسر اف ةابنوکس سولداچ زرشاشیمرویو لوت دنس هنا شخ والرد :وط یککزوا او ةن اترا کرن
 اررزدن اتو دل یر اکدانلدهداس هه شه ةهاد مو ما کردە کا نونو سیتی

 روت دین ارواح هصآ یمارحویرغوا هدننزو باکو اس یدک کر ردهنسانعمكناح واجر دتغل هدا دحوم یاب

 | ناکالغ!ندنآ ردرهشیرلکدند رغشاکه دندنعراضعتر دوراک یددنکشاب الازد رپ شر هدن اتتسکتلتساق خم یاخ ج

 | دزید چچ دکر و هزم هدب رعرو ند خد هننفس لغ شلوا دل اتندناصهدنرب نمرشور درو شم خاج ن اکر اقدح
Ekتالوطو جیرهدنزو دا دان داح داخ ولرم دل اتسوبهدیکترایکر اته د هک اما نالوا تدنوک دلبر اف فاح اج  

 | قلخناچچاب RE ۱ یرابو جا لبه | بورواکساک ایس زپ ندهزکنح هکردهعطقر شاسگنداوتما[
 هکر دزاخ عور صوصخ ەن راد اف اراصن ابنرترداجر ابنرترداجرلع دابا لتقیخدیرفلنمندلازعنالوا یساداتت ونا لاو ىق

 ىروقاکر داچ رولو اهب اک خد ندماتخآ عاعسو ندقفسو رولوا تدیعون همصز هع! زو ناۋا هنا اراک قامویر
 ۱ قاری احوندن امسادر وج ال رداجرولوا باک یخ د ند هکر وک ارقوندنامسآ کردا چ ردم ان دنفات .دنآ كقداصر خل

 |ددعترد ناددادعاهکرولوا یفحراهحو روس د هنعاحوا ها ترک هدنزوراخراحر راحرولوا هک یحدندرازغیخونالنجنوا

 | 2 اودابو ب اولا هکر دع در ارمصانع هلبا ههم ی اخ مرا رخ اراحر رد هنس انعم س هوساخ هد دنه لها ءا لع نابز ودا

 ۱ دە ر داب تر دی راک دید شن دن آ ارونلوارسعت رکندب کر راد د ی لس ییسم)میسا شعنلا تان هد ىل امد بطقو

 ار دزاوطلج هنکردهتنبانعذاو راجاتراجزدهغیرا ارص اتع ى دید اتشازاجر د هعدرازصانع اھ درازا -رونواقالطا ۱

 | روشاوا هباکن دمیرارضانعو ندا یظعو ارزو نیطالفدنسمو نداد لاا جو شلأب راحیک تكشاورطاعوتآ |

 ۱ ندقع اننوبازواهرزوا یم هفرا هدعبو لک! ماعظ هبنلوا لتعبوشش یکه دنا ندتول اجر ده اک دانند دراج

 | کو هنبزارو کوک بدنه هکر دراکو کن انلواربمعت هعدز ال اوصاءاطالا ندا ضردکی دل اوک ترد حراج نوا هناک
 باک ی خد ند هعورا رصانعو رده اکدروبنط یی الت تردا دانر ایرولوا اک ید ند هم رار تات عور دن راک وکر روکو

 | ندزربکتراچ ردهنسانعماتراچ هزابزاجردتغل یدهدننزو راک الا اة د ایزو رول هاکی شدندارند اعورولوا

 || رضانعر هوخر اجر دمولعم یقالطاهنس ام رام نانحرد اكن دک ۱ مرد بک اوماشاوسام

 هبکوک تود یغسم دلمه | سعد نابن ارد هعنسسک وک نادواربعترکیدینهک شعلا تاشهدننحیدحور د هعیرا

 واننا یکم هو او بو دن دقسشز اهر هکر ذکنکد لوا یا لادتخلاودراچروناوقالطایخد

 هدیکریزازروس تا هلکنا اردنا دغ همت ترد ها هجعا هجا تردیرحتزرب شازودندهقلح اهر بورگ



 ردهنساثعم لوح قلوح اوج ردشویسالد یلتوج روح رارابن هنآودنکشو لاوح ندا: 7 ردسالدو لوح هدنزو 2
 شکرت انااه یاقشو رد فف هالو هل اه روهظ هلوج WC یل ها ۷ نیو یو ۱

 وزن دز اقرط قم وقار و لک دنا ناب رقوشکو ردنفرظ یوق قوا کلن کاو چناب
 هددنه تغلو روس دنده ف رک وبنو لقفاو تو سلوا اب , رکن وساواقوع ردهنسانعمح ولحو ش هاست | او

 یازبای»هدنزوهاکه سون لا لوهح واو هاک لوح وج ردهنسانعمنجوریاح هلا لوح داوورولواقالطا ا

 هوخ وخ ردهنسانعمقلو هد فتو قلعاطهدننزو نذلور تدنلوح ر دمشق ههالوح ههلوحا ههلوح ردهنسانعمراز۶ء ازرع سو

 هدر یدک ب رللانعو دالوا راد دنه هل وتم یاه رهزح رار رک هوس زوکوا هکردقردنوس هدنژوهوک"

 نقنلایدلی رلقخ هنلوا تقاعمرژآ تات هدکدت .اروهظنیهدرنهسرارزوا رک ذوا یر ارل د هنت راع ۱ "قازحا

 رون درهوخح دهر نالوا نوارفی ارف یونصر وار دیار ارف بو یا انلبقارا بولت رللا نی رلل افطاو لاتعودالوا

 هدننزوراتسهوک لا هدجومیاب ناپ وخ هل اار د ځد یو جنر دک حرب صوصح هناتسدنههدزو یهو ک یهو ھوت

E 1روش دەر ناوارفیر وصراو 1 او یجدریا هکرولوا هاکر اسب و لو ا تملتو ترک ةاذار بز دنک غ ن درا  

 اھ ناس ییزوقط نوا روئلوا ؛ قالطاهدهس را قمر هلکلک دهم اندر اکورونید هغمرالوسوولوا شاو ۱

 ناهج ردمدنزکذهحوتفمم د لوا با رداټشم يد انکو تغل ید نوا هدنامحوا کرد هدمت رع مہ > للصتم

 ؛ هفض ندندهحو ردنرابع ورم دوبی نالوا نام دل ارد تلخ ردداننفو نونک اع روا رهاظماع

 ناه جز دیمسهامتلا ندهبکسلهزوزش یارا ناهخ رد هنسانعم لرعو كمر دوقمادلع ند محرر د ەچ م ||

 ههننسک ش ا .اراذکو تشک نیل اعهلتحب نو رسو روشلزاهباک یندنددالواو رو دنعهدس رعرد ده اک ندزوک ۱

 ی ام هدیدناهح رد هیک مر وېش نسما تاتاهح زوئلواربیعت شرف شعشاهکر وند ۱

 هلارغص عهد رعردنزاشاهنب ریلاع فرط مالسلا هیلعو ابی عدل" نضمدآهنوترتنک نمک تاهجروتاوا |
 ربعتقرق زق هک ینو ههلوح هدننزوهرهب هرهج ردترابعندهلل "ای اا لانهم نا هجر ونلوا ریسعت |[

 | سفنهدننزو نهر نهج ردهنسانعم تعسسطو تالخو تفیط دوو شوط ش وز دل معتم یاد هدیک رت رتور رووا
 یعدقی اقا هقمشح هفوص لا دنعوروت د د ظو ذح حول دعرشناسارد رظعا تلف سنو لاغ ق کرد هناتعم لک

 نوکسهح رد ەدنرک دذ هرو کم مجلات نارد نوح یا كنلغوا ل وک كنا يسار فاو ر دذا ره" دج نفر :

 رونلواقالطا هلاتفو برح هلاراسک اخر افکر غضاداهح ر دهتسانعم هشحاف نزو یسورهدنتغل دنزابودنز نخ 3

 ردترابغ تدمادتا کتان ویزو بولغمیسغت لا لمت هقاشتادانع نکرد نشنهدهاحمو تضار رک اداهج ||
 تاغانایوا تا اک م هلبس هدام ناهحنرت اسو ردهنسانعمناهحنانلوارک د هددسوتعم هدنرونابج ناه

 هکردهنسانعم انزل ود خفواه 3 یکن یناهجو یارآناهج رد می هد هلان ک یوم كناناقو
 نانلوا رک ذالااه نوکسو رد خم نا هح هبااهخف نهج زد ةنسانعم عاج زمو هشح اف هجر د عاج هل هتشج اف

 ہکردرجش یلنکددرب تابهدن اتتسکرتو هد دنر افدالد هنادوهح ردهدنزگ دهمومتم ج تلا تاب رد هن انعف نهج ۱

 هدنراتدت ردیجتا ع ندنسهمعطا ناب هرعو روس دهکد اشهدس رع رولوا لصاحندنآ اغ یراکدندتوززن :

 فات "یابناس ین رکی رار دیاری دهذ دروا خ اهدیکس رازدراز 5ہ دغا نور دلوط ہل شو هک د یس رغد رر د قفاقن ۱

 هد الو زا قد دز مرا حلوا با ر را جسم یغلزوقط نو هدناب یکی هکر د هد نمر ی رع میس لصته

 انس رسک لتسح ندید ارب مغلن زب ا .مارخا سرد هنسانعههزاک اوات ەد ننغلدنزابو دنزورد هر قرب

 نيغ عضو انوکس تغبح تغ ردو نالوا تنطلشیاز رب رتسلوآ لا دناشسادنهردتارک Ea تکلع یار مان نو نوکشو

 لیبزو هنروط شارواندنغلامرش هارو ٿو ورف توغ راززود طالهو ناغرواتدن کود یلامزخ اا هخه ق
 سة 3 هلتصابرو نان ندن اسم کر دونش اتعد حروف دننزوداهرفداو خون دەذزظ ید هلوهمیواز ذود سوا :

 هدنساضف ناهفصا اصوصخو ناهفصا تنالف اموع ی ردهدنرک د هوا نکنم نت فا تاب ردنزاع یدک

 هدنزو رکتد رمح ردذغلهدهلمسراف یان دهنسانع» تطخو نوطوا هدنزواسز اج اره اما ص وپ 1 2

 | نحو" ناآکردسفدا مو دنور برر جا رده نهم تنجو هاب سوذرفوزد سودرف عجب کرد هنس انچه شفاف

 هدنزو هرب ز هربح هرس ازوودل هان شک ا عا مق ناو دلا دن کرو ده یردنان اواز بعت یرد وکو ردهنسانعم|

 نوبساوا ماعط رک نولو یل جر سرد هیم و ندا نییعتیو درک اشوراکتهدشو لوق نەن رد هجان عم هنابزور

 ردیتفل هدا لمهن یار روند هب هغ ونصم تل آ ای راک د دت از غت یس را ااو تكنرزبه لنحربخ



 ع
 | انار لوازم دور ددونسوم نفی دمی چوو ماهه ر ته واکس ا

 رولکر هاوح یعج روس دره وا هده رهكنهسیفن راجاوللشم هزوزبو : هدر رو توقابو شاملا رو لکه تشانعم

 فراعو رونلوا قالطا ید هراج وم نالوا هدر هنسنوالمم کو رومدوهدزاهتنقو هدرلحاعا یکو ورتمژ سو و

 ندهنسانعمشورفرهوحو رو دەب هنسننالوا زاد ره وح قلطم یرهوح یرهوس رونلوا نا ندهنننک افت مو دبتشرز

 نوکو یدنهونغکردیقل هاو انهدننزو قان فاوح ردهدنرک د هروسکء مج قا باب روش لواری رها

 کرد هشتم هدنغلدنزابو دنزهدننزو ناسخا نادوح راراحاض هت رو كارد مک "راک یدک را

 ۳ ررر هنن ونزوکوا كرد قو دنن یربراویمانعم جوا و خن رده دار 3 نوجضه مت تا ناتراد تک هزات

 لازادکز اوح اوج یو شلام روم درابعهدن ار عاکر د همت غ یفتلاناسقط ندنفلاغ تهذنلازم |

 او

 فوروآ ی کیس هفکوزارت ندتوارصح هکر ونس دقران لوا زوخ د شارا دن زعردەنشانعف كا دو نواشدددزز

 را و کد کتب وقتا ر کشو یزواراراصعو نناتوحن ش 1و كو گەد رل اعا ۱

 تزاجاو تصخرونداهدم رع هل دخه جو رار د هرن عن ةد رعر ونلوار مت لیبر مزواو ییبنز هل ارز اقیحت
 یه رک نوک کک دابران اچین چھان افزون را وودان من ردهتسانعم |

 هزاوحردهنسانعم ز اوننانلوارک دنازاوحرار دزاوح ید هغمر اوصنک اورا اوطوروش دراو وج طر ونلواریعت

 از ددورعم قرط لاوح نوساوا نادح اعالرک نوسلوا ندروهدرددتسانعملس دو نو اه لوک« هنصالخ

 هب اک ندیمدآ ندیوزولک هنسانعم تعنصودنفو هلدحتو روت دید کدو یلزاف تراش د لاوقتهدیکرت

 نانلوا منعت هنآ هدننزوقفاوم لاو رود ید هب هنسذ ناو اناقاطمو .دلیسهفالع دلو ا خؤر قطرو

 ماوعب زول د خد هال: نالب اهیکعو ج رخو رک ولر ید رقم رز کرب ر دنا اب ک زر وا جن نا کردنول |
 ناحرهدس رج ۇي اواز ر ودر امرك ردندنعو نیحایر مرتساناوح زدهنسابنعم مولو نو هدنغل دنا و ۱
 1 یراز,تنتفو-ناصقو درولو قالطاهب هن شک ت رح : لهاو ته بح اتر ورک در اوج ةاوح روس :نطابشلا ُ

 لاوح < هد دنزابودنز هدننزولامور هللا ەد ونان لابو زدروپشن تاص ددم او ب زدیعبا < ایک نالا

Tne 

 هدیاا PN نانلوا زممعتهتسار هدر هشهدشزو هنژا لا لوح و او هنوحآ زدقورعف ۍفزط کر دشت داغ ۱

 | نالواهدنسهن كسور کردی کییاسورحدنزوج ولع وخ ح وخ روتلواعس راغاولالغو انتها تفت نتتنخ رها

 ۱ هار وک سول اونه واو رح وخ ربو وس دیده ایس "وج تمالعناتلوا عضو هتررزواناول وقاطور ین زا ۱

 ۱ نحوح هلووروسد حرص رعردنرانعندرا دقمیرغآ هز کش قرف ر ددر داق مادا کردهننناتعدخزد 0

 |ربعترو ارا خاش کروم د هنغا دن نالوا ل هاخهونضولح ریښو وتفم محو لو هج واو موج را روح رادتعل خدا

 ۱ هلحوتعم محو لوح واوویدنلوا رک هذاقن کرد هنیاذغمزیوج هدنتغلدنزابودنز لوح رشک« نوح -وح رووا

 رادقمیلت لڪ رفزب هوك رهاربزر دنا هورکت زد هکر وتدهن هفا O SEI دَر لا زف دَر هدد هما

 شقولو یرقولا واو خف روس روئلوا قالطا هنکجوکن کک رکک هتسانعمناک امنع نقاط هدو خج ردهفاتخا
 ۱ هدماستایاحندط :وطح نال وا هد د شجن ماح ورده نسانغم مس وایت هرس علت کس واوو یتیم وردە تاتا

 ۱ هرو هزوح روم, جیم ود نولکوتسهدانزوروکن ور رو زوج روس .دیدهحدقزب ریلوژل دن دروح طی عط

 [ هحوح لساف یاز هزوح رونلوا قالطا هه یک !نالوا یوانتمو"لئاعح«هدرادقدو نزووهدکنراء«ددزواا
 ۱ ار هثرزو كن ناب یا رک الو کیت تب کی ور دردازرج e ردنا

a رد ر شد جابه اراک ی ۇل ۳ ذکر وطن زیاد و 

 ۱ قتسابروح روو یینانزووچخ" قلو هلن دربشوح رد نما هتسانعم ند سوخو یم ات هدننزولاشوت اسو اسو

 هدهحنوتفمهدزو لاح تۇك ك شوخ كشوخت رد )هدد رافیاتو مر :ونلواقالطاهدهتساب بز و حاج تزدان اروح ئراک دند

 مارصیتمو ارزو ویو نایت رک انی تسو ناغراطولکیوا ر غو دوز دة تشاد تار نانا کت

 هد نزول نوک اکو ارکانو دز وکر اکر دیر دنیا ەرۋ عود غو روتلراقالطا ید هک طقمو ا

 لولو ردع الم قلوا فرح تکوح ناک ۇر د شود تک ارهاط ی دند زد هح رشسراضغب ر شوق هشطارش>رب

 روذلوا رعت ههلوخ کرد ةننشکن دیا جف شاقوز شاچۆزيةدشزوءانور هالو لۇ اراد خاور لغزدنشوف قلیحت هدنزو

 ۱ | له واو وخر دەنا نعمت ys زدن وب حصو هالو هالو زواکهسانع-.توبکتعو كچ زواو

 دی ج ٤
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 یروټروش .دنادوحیند هرات نیدحریو راربدشا ايس غار هنا یی وازلو مواعمز ات هرکصت دودازا لئاز

 یرلهنادزت اب ەد را راه راویادغب RON رور /وکرد وخی وجرد هنسنانعمنادوح هنادوح هنادوحرول و توارطثو

 ردوح هړ ارو هلصوح هردوحب هردو زولک هنسانهم رشنوزوکراوژارب درادوح دیکر و ےیل ہد رغرواوا كج وکو ەخنا
 رد هنسانعمهرذهرذو ءریرمرومر اهر ا هدر وره وجي هلا چم لا ذر دوج ردد ازراصرب هدنرکش) نسورورد ةتسانعم

 هدننزودنفادنقرلبا هم نع دنعاروج رازی دزوق هدیک نده چاو چ زرار د د ناک در دخ رغه زوکزودن

 دتر یو رد د چات مچ قو اردک مو هلال د رو ان اوج زاردوزف بو داوطداازوج هکر رب طیف اهول اتش

 ددندهزوع روت د هبنسهزود قو ردهغزوک برعم هغروج هغ زوج رونلوا برمضهدرب كج هذ لت اطال هصن یژ ثبع

 ۱ لما: دلکش زوج شبستر را هبادیادغد حاعرب ردک کی راکدیدیراتنمر غص مد ذك زوج دنسانعم

 هل _وصاوب اوال لو عاد تساهت جی یارپطورریو کسییکارشهدق دلت ات هلسعرازید ما ادر ةد رع روش روک
 ار ضعدردع امدللخ ثرومرازم دز لاته ن ر دھر کز هلباهملعد کام لئامزوخ لثافزوج زدعطاق یتدنالس

 | ترارزواو بو اوب هللا ړغعز نرل هنادهر ۲ اویاړغد RHEE دوک نرو رر دمارمسعت ل نرخ یآ
 |رولوا رفجیمو عیطم هنسو نکرد ریضلأب هننسکلوا رارروا هبهن شک یراکد نا دا لم هرکصترکدلیا نوار
 ریبعت فار نیک اررواصیک, لک تادوو یا یراض یر لب شام یک کریس تا
 أدرار دنزوح ید هب مق اط نانو قالطا موه ندو جهم هارب ور لر د شلملط آ لدو ش مروا لاضر اکر تو راردیا |
 ۱ رش ضع نالراد وعم هدنرلنوپ هما تاناویحیر اسورطافو ناو بوغاب سش 0 "آرفاو ق هکر دوب یراس ۲ ۲ كيهمئاطا ۱

 ۱ و هدنراءزرارروا هشت ؟لوایاس : بول [یراد اص هی را ی هلی هب رللاوررکودهشت !لزا هرکصندکد را هفاضا یخ |

 | ددعتردرخ تلف زرده دن لس لم تافردرقلوا اف کرد رهزوک برعمرهزوخ ردهصوصحتتدابع رول نه ۱

 جراج نش کرد زت :ودت كلف یسح در در دکر اخ خراج یسچجراز دا اعرک یر کل رکلوا یکی | رداع بم. یکلف

 ۴ جو ردم دن طس ق اک کا دا ی ی دنن لا ا ر طر دز 2 ار ی ۱

RO O RT RIES pn ۷ ۱۱ ی  

 | د هنسانعم ىل وار دک تەو مرم غمو یه اے غمد برو ن دز ن باپ وچ رھ راک دید یوا ناتسدنههدینکسترارید ۱ ۱

 ۱ هدننزو قروز قسوح رم . دیدهشباواح مداب راضهبرون داچا م زرک نو نو ۱

 هلی رع ردعدرب نابنلوا رسعت همان اچ م نیس شوخ ردن رعمندنو قس وح ردهتسانعم ق اطر اجور تقو |

 زکلاهرز نار واوا هدنزرطهز هچیکرولک هقرا یکه رز هدزاکنج هکردج الس فورعم دو ندوک تو جروب ]
 ۵ هنسکور سرو سدہ ور رووا لاک قفوایفواهب ا ولزا هعلج دقلخج . نیس دوو رووان د هقلج

 | هی كەر دیدار سوبلوعردراد خىز ەتاع رد ەننانەمەرز نشود ەد چو ای نی ۱

 | شاقورب هر دهتنانعم هالحو روش _دهنساب روځ هبرا برا هدننزوریکوخ ریشوج ریشوجج رولکه سانعمردصو کوکو روید
 | یدناوارکذ نکرد هنساتعمرشوج هدر و هزوشمه هربشوجرونن دنا هدمب :رعرربد ههلوج ماوعردهنسک نابوقط ۱

 |هدلوت وغرب راریدیدلوا لزاناک | باک مان ټوکو ر درسا یرلزبهبخس ةدنعز سوچ هلو مرکو وار نوکس تنسموج ||

OVE Hetکر دهن یرلکب رسا ارببعت نکو ود راهم هلحب رتنسواو نوجر درو باکس | هکردب  | 

 | بولوار ااف راشاطقا مچ نک بڪ ومد رنا اهدا د هر دنر زر ط یک کمر مرکو د مر لکن |

 |رارزتوا بوک هسرروا كهم لواو بویلغت + هربکر اب ابو, هز هزوکوا یاعروالوا هلغل را نمک ناعرواهنحوارپواآ
 جد هدراد یدک وات هقشد یړل هناد یواز غوط يراد راضكنلغ هک اتر ارر دکح ن دنرزواهلغهدهاکنمرخ ۱

 | 2 رمز دم مون لند یک رامد یزعا هنر كلر ؟ترولواهدنزرطیی اک کر دراو یخ د یوربورازید ١

 ا بود دوم نوح هلاواونو سو رار دید رجرجو بک ۶ نشر ەکوب رر ديا عج نب راب اص كن نانو هکدنود

 ۱ دنعو دیش طرا دوج و هکر دهتنانعمقلطمدوسوورد هنسانعم دراو مووی ارد رهوک بر م م ردوج ردیدآ
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 وا منو رمان ی یربنعت هردنخ TN ید هدنک رترل سد خذ 1

 ٤ هنهاشذانن ندنفر طنو دن زرد ناش ن دنا رم نوری هو لادن لاد چ روشها ند هنسک شار تازو

 Ope قید هنشانعم شاطلدنخت ەدە رع تخل نضعدو ین ننكر و کسلجود

 یراکد یدک ؟نیراک نرده انعم لاتو يرو شاوصو شوکو دهدنزو كارت ننحرا ریدر دنکرت ی غلو لاد ةن ساتعم

 اوج اتم لت اقمو نزا یعداادس تنحخرولوات کنم ندر نا لو زوم دناطرسهدس زعردرولاح

 روٌلوا رببعت یکنح تاصق هد هد زج الظض) هکر دکن نالوا واته هعصا اوموهتحاش ی یزکرز كبح زؤاک لا لعد

 ت نوبکنعهلذاک ل واکنحبرڈ تخل ید ییااکنج زق ۈلكنخ لاو نورو هتشوف لىخ هدننزو ییهاکمزن یهالکتح
 ۱ قهاطوتوتقح لوا للت ام لدیو نولو تقافاهقش وحرب زوده کزد هت شمقلاو یک ندکشود هدننرو

 لواهدس رع راقلاق قر هش[ هةن لیکر دوخ اوهزاو دیو قره ودهن ررید نرللاهددم کر هلکم لکه شب ,یککرک

 هدنروناوغرانا ناوکنح روش" دل اوکن یخ دهن هتک نالوا رک | یتاباویلاوراربدهقال هب هج شخ لواو ته ان هل

 ب ت هک عکج لدی شکل مئح رد هلسانعملواکتح موق رم هدننزولوافم لوکنج ردرهشربهدناتسدنه
 زد تغل هدال!ایدقت ردهتسانعم یسدریک طارتض نا نو منکر وننح زواک هنس انعمر وخ آرم یک هلو طوروتلوا
 کاط یطنح روند طونتهدرب زع زدهشنانعم ت واتا هجم یا از خف هزانج ردهدنرک د هروسکم نحن فا تاب
 قنرب ردوسنماک | ل او ییاودنانلوا منع انایظنح ردرعم هاش درب ندنانول ننطالس هدنزو یدنح ها هوم
 ۱ ا نادت داتا طاوزارب دىن ذلا نفكر ةن ءاو دو كاملا سطح ەد ر ۶ء :ردکوکرب رک ندا هدننطالع

 ۳ MERE 4 اونوملفر اکرتر دفورعمهلکعد

 دىنى همه ط لمر ک اود کرد ز نماددورفهدنزو تاغ تات ردهدنرک دهموعصم ےج لا نا

 PEO ووعمبیومجومجج و ور و

 ادهنسانعم تاثجهدس رع رعت وجر دام 9 یرلک دید یتدضد نال نرش شزکلنف» دتنفل سلدناهدنزو

 هک زا لغماطوا لاودهدربا ضعیرارید همه ظ.ل فنر کرد لنز اه رک ناکر لاودهدن رانا هدننزو غالاخانح
 :فالتخ اارهاظ هک ارسه هلا یوق ر ا ی ظ٥ نوله دکنهرذ ضد رارب د نوله دہ : رعرر دیار ممعت کند رار رک فلآ

 | ثردبا شةنمو عص ن نو ڪات زدکردهدناز نابسازت هدراورون د غانحیند ه هناکر لا ودوردند نل تار نعت

 ای۲ شدنحر و ددروهدس رعردکح فوزعمذکر ذرت نیا ناتو دک: دین ر دغ هد هلا یلدبنغو

 || ةو كمظءا تلفو :نکر یو ی ادا هرزوا حولا ردقواضتق لواشبتجردهیاک ندب راس اکر ورس

 دانا رب رهكنهعبستک او ؟ هدش رذآ أ دیم کز ریدر د هبا ندشازودو سزا آ أ نداج ادم نا ارابتخ

 دنننح ی رد لو او ندادن یک الغا هدلج ٌهلطةن یرارب و ودن حواو هدنرلریودت حوا یدنکی رک

 1 رسوردهس رلانعمقغادلدو كع ات کلو لک نوزاوو لغ عراو لاغر دندسنحردیضام لعف نذدنددنخ
 هدنزورزرت رج ردسداوراخهدهثل ار دت امت یرلکدیدرتعز هل رک هذ کر ورتعسهدس .رغەکردهخوا ما دیفنخ

 PRS یک از دات ان یراکد ید یک کد نادوح هدیکرتو یعارلا یصعهدلن ز خ زدہ از رج رس

 اات نجردتغل خد تسدم .دنحوزومسر درعا ةهبصخبهدنس | رعردرس هباخ كنك کو بیاد زا یسهناحزدنوق

 هدانع ولور د هنسانعمنوماقزیب < !وشورونلزارمعتقالمت کرم .دفیدود رنک مالرو اوز ونه هلا نون نوکس

 ا داد نا یزکستوارددا اراهعونزبویعوب ضامن غ ناک طور شارا ضا ور دتغل ہد هلمسر اف مج

 قرد هدنرک د هحوتفم مم ہی لوا ناز دل چشم ی ییا و ال تزن اک ا یوا کردم دنر رع یی لم

 | اانا یون هامل ۳ تالق ها نیمرهدس . رعهباواو دیدشت روندرعش فر رعرد هیرآندیدا اردا تاو بح

 1 OER EERE ردیلباقمالعاهکردهتسانعم

 :هنزاوداجوعیرد هه ۍروېشم حوسردنلخناذآهدعماو کرد هثسانعمهرانمهدنزوهرظنم هند یان هروح هروح

 کوا خوردن هد اتعم هزار ذو هرا زاب وح وجر دول درا ره یمعطورولزا هنوز زواو هجا ند هبرارد ةبخربهدنزرط

 رد هسا نعم جوف هکر ذلو ابا چم یاهو نوک حوجزواکندنآ [یمالعا کس مو لروفاکر دندآ ار هشربهدنس

 هددنغسروف شوقورازدیا لواتورولوا ودسوح هب اغ ردزوفاکسسقرب هدنرونادی نادوح ردسرعم قوج

 ما یدهغله انس نالواهدنسارایرلشب درزن :اوررامب .تاصهتلابولس ندن ذکر دیج اغادوکسعونریورون د دنادوح

 قاجامس لو ارونلوارسعت قل نزا هدیکتار پا لالدتساندنآ یر[ ارول واهدنلکشیببهناد هنر آ ريد ناذ دوج
 سس



 ۱ | نتهدس وعرولو هبیش هلا ربد تل یارى و درا عوربهدننزو زی زج ردهنسانعم كابا تاقوو كوا هدّدتعا ۱ آ

۱ 

 re رک تكنسهفاضادبیش زدهنسانعم ماد کر زد مج یسیلصا من |
 | ناتلاهخ تاتف [هنماکنه لوایدلبامازآ نوک ج ارب ب واک هنتکلم ناجا رذآ را راذک تک | ٠

 | بولب رود شرب هدنن رو سهراب عازباهدلنخ تسکو رپ یدلدا یهاهله)قا نش e لدو لو اطا

 ٠ نودا عولط ب TT) اتفویدلبازارفب وک هرزوا تخت لواراودیشر وخت نیکو وج چاق رب هنشان ید یسضدنکو 1
 | تاسرءهرمخ هشارمسیع كل له افناعلهس رع هعشعسرپ هدلک دلناتداصا هتقو جات لواییرب ندا لوا 1

 | هغاش |یننیدنک ندو او رو مس هک بوک هلغلوا لا بح اصو ج د عد دک مذمت اذه دةدلوا |
 دیشج نودنا ةفاضاهیما نامه هلو اهنس انعمعاهسدسهدنخ) ک ولو هک وج یداواانغمرب نکا نون ۱

 ا هامدیشجو یهامدتجلردنا مد ورسژ مظعنسج هنسرپ بو دنا هسعدتزوروپ ىد ەر ول ره حولوراد درد ۱
 ۱ نودشجروناواتراشا ها ضح مالا |امهیلع ین ن السو ېن سنوور ده اک ن دنس لوا هد تجرب تر كاا

 | ارثک ۱ تغلوردهنسانعم لطعمو لم همز سختو ک_ یو زود ول دن رددهتسانعم ىج خدو هدننزو نوانرفا ۱ 0
 ولضک اااه واهج رد هنسانعم لشو لهاکز جسا یکسر دندنر هکر ددنعاج یلضا :رولوا منن ؟دنکز نکا ۱
 ۱ هک ی رار دواللک دیده زر د هنشوک هبلغوب هدرارابد م ردولغ نانلوارببعتقحرو هدننزو]

 0 تارشهنهکهدنزویر وکنا یروهج ردلوةنم ید ید دلوا نعل عولرب واهجورلرب دید نلتشذراضعد ردا ۱ ِ
 ۱ ۳8 هوا شمک هنس ح وا ندرزوا .نکروشا دهنارشلوا ضعملادنعو روخاواریعت با الت هکر رھ ها أ

 اد :زاو دنر هدننزو نمیور یر نتویسج .ننوببج ردارش "شورت بود ان هل ییصاهدمیاورربو یدتن | حرش اللا ثلثم

 ح یربجتانامیراس ۱ ظح ندنلو اسرار د یر خا ناتن ر رعرد دوج هدناتسر عردقوهدنزاند مورا ودر ون دقجحالا أ

 نوعرفن وعکتاردن دموع“ یر نام ارز ر دن ر غن خا نام هد تق رق حو روجر دراخا کاش کرت لصا رارتد | ا

 رمسداو رو ادر شات با ی رج رده دز د دەر ۷ 7 تاب ر رار دیاری بغت یر ا

 یرلکدید یل زی هک کو رت هکر دورادلمک مساهدنزوناک ناجردهدنرک د د هموم مس تب روس دود هتک ۱

 هد هدعمراقسح قتسف یلخنادهدقداربتو هان یر اخر اربد چد وا نوعزوهونرو راغ هدراد ض غن رد کوکی اود ۱

 یک روج ن دکلپب یعقوب اه قانا جورب فدنتزو مس ر جج ر دلناق یراز غر وق یراکد ید عرقلا نح دوشم ۱

 ۱ هرارابد رب ضعت رارب د ید هو کر دص وص هن نایشاکم گراند درو هو هاب نیس نا بوروا |

 ا a 1: ۹ E ر ایا tT ا

EN ۱ دو و ی رایان نا رولو زیاتی 1 ٣ ETREد  

 | نهرو طرش نالوا دقعنم هدنسارا هنسک یکدا رب زاو یمانعم جزا هدنروتآ 0

 كلا زدملاو دیکنزواو یسهنماد ربا هکر دهنسانعمتسا نیز غانح رونلوارسعت لودکراو يوامکر هه ۱

 7 رسکوردهنسانعمرادءانفو هناخ فارطاو کرآواهدس رب ع راد دیدردس رعرل تعد هدانعمو ردذتسانعم هن اس او هارد اک

 هدننزوغالک غار ذذوخ أ امندنوو قالطا تبینح ةش الدير دهب او هناغروا لجهد راوط هدننرعهت هل
 رو وار بھت لو دڪسوا هکر ذ هنس اعم ن هرهرو طرش الزام :هنسککا هدننعهتعلرب او مش

 ]| ردهدلب نب هدشنزوتلج بنح ست اد هد هوا شرک اتاوروس دیتند کرک نالواهدنسهنغ شوک را وف :ودوا

 وامیوناهدس و ء هلو نوکسو رقیح لقربظتیبندن او رولوا تسودنانهمو زاوش رغو عیطشوخ یبیلاهارآ ۱
 ۱ هیننج لرد رعازب هات لار درک ما اتس میهمان رد هشتم زو نا هيدا ردمشناخ ۱

 رکردنیسا نولروطنقهدنزو هبروضتم هروسشح هبروسج ررونلاوق راو دهر دزاس ع ورب هدننزورتکر اح ردت ۲ یراک ید|

 دیک یوراوخ ەد رع یزاوآ رغصهدننزو جز e عج رر د ییلوق شا هدراددضعت ردت ابن فراغتمبا نود رطق | 0
 | قلح لفاساو سان ماوعهدنزولادنا لادنح رد رهشرهدرهنلاءارو امهدننزودنف دنح دنح - وونلوام بهت اد روکتو |

 | قلم هدنزوردنردنحروس دهد هنس هدر او و بکت مو هنفشورولک هنننانعمزنزوو یدو ردهننناتغم ۱ :

 هرڪا هر دنح ردنح رد هظوا یخ هنلوا عضو هعتماو بابسا هنر دن نو ساوا یربغز كس هیکر دهعتناو لاقناو باس ۱

 لاغر رار دنا تخادرب شاه ذلکن هکر دخ اغا یکی ههدنرادقمهزادنا مر ااصوصخو حاار اومهانوهدنک امجد
1 < 

 لس



۳ TR, 

 2 REKE لحردنا ق اد رک: وزو قط كس شد یرکیر امنو لما نالوا ترامع ندتغاس

 وڌ زعم قهالجرد هنسانعم نام در ههورکی تمول كل اهدننزو هلک لح روس دلمه دین رعردهنسناشاواربعت

 "یندوتوکراربدخد هر يلوا عضو نەن ۆي ويم اش خاو لابو رو دند هنابنیرلکدد رامنامو

 [| ید هب یرا قو لر دبا سن ندنع ا امرخ روس د ج د هفرظ نالو ار بعت هر صو قو یکزوناوتویفو زنم هرطدو
 ردهنسانعم هزاتسوهدرب هدننزولمهس للحج لبلح ررد یدهثحاعا امرحنوردس .رعهدانعمو ععبلا دنعروتلواقالطا

 | یدنارورکلنس یدکر دمعهاصخثرب ندلاحروزوس دید هن راتلوح تاو هنن راوروا ناوز تاقو هقحو
 رده یبانکوتغل زووا هدناب جو کرد هدنمسر ی رعمیچ لصتم جناب یعتلانوا یدیاراو ید دکناوروس

 هلنا عاحو ردهنسانعم ناشلا میظع هاشدان یرب راو یسانعم یدهدنرومد مچ > ردەدنرک دهحوتفم ےھ لوا باب

 دسو رددشج دا ەت واك دنا ماتو یوردمالسلا هنلعواتس یلعناملس ترانو داش ا

 لوتعثلات هدنتغل ناھ اشوو رهلهاردهشانعمیعلا ناسنا کسزوک فار دردنکمادا يه هسناوارک دا هن آو

 ]أ لوالقع کو یدلبا ناخ اک لقعمدقا ندایشا لج لیعو"لح قخترضح هک هلو مواعم رد نان لقع ندهرشع
 تفرعمیربو ردسهن .تفرعم یرو ردقستفرغمیرن یدربو تفرعم ج واهلقعو هدعدرارب د ځد لواره وجو

 نددح وار ز یدلکهدوخبو یشرب هقش ندنرب ره كتفرعم واو ردکلیب لغ دلوا خاتم هنسالوم هکر دنا متحا

 ننهنرب ند سةن تر ءمو راب دیدیا لقعاک»ا یدلواادس ید لقعرب ندقحتفرعماما ردشلکهدیا نم ناز

 كکلفوراب دید لکم سو طظعا كلذ !یدلوا ارهاظ حزب ندسانتخنا تفر مورد دد لک غناک !یدلوادوحوم

 راز شوخ الات دانم تاد نلعب رد هنسانعمهزنموهزک ابو لا عنارر داک سقت ن یسفنو قنات لقع نلقع
 رربدیحدهلتخلا یائویلفلا هد رعردس ید امر هدننزوراع راج راج راربدتسا > نسوخ الف هدرب ج هيد

 ہدرخ تیاغب یک ردنکلسف قاطاس مرپسا ےج ردتاب یراک دید یس زاب وصکردهنسا عمر ہنلا راح رہلاراچ
 نکلسفلحوکه دنک توروس د قامال نا رەد رعرولدر اص را ڪش او نامت نالوا هدفا ارطا یک ییشمرصرولوا

 یالسوح رنو الح هرابودو قلبا کک و قاز ماو او تالرتسددا هد زو شاول شام رر د خد ن ف یناعلسو

 هدس رعروتد رکمروک ناهشوولزکیانشاو بایحارلعم دی دلو ردس رع هدانعمول هدر :دنعراضعد رده رلانعم

 2 وک وا: یاتعمش ام هل غلوا هنن رلاتغم یخ توضو رفت ضرا هدتغل مج ارهاظ 8 رب ندنمانسقا خابر

 قاج ردکرکی لوا عز نالوا فو ص نح هر وک هب ات یاتعمو بولواجب را لاخر مةن دن اشعا نريد
 هنسکرت کو دتفزن سا لعهدنزو دوج هبا ةانسمیات دوتج دوتج ودتخلهدرلسراف مج رد هنسانعم قاس هدننزو فاع

 یشاطزوکهکرد یخ ل یبحدجردترابع ندقلوا طسٌتمورورسمنوعخب دلو ارد اص هنسحر وما ندنسود نک

 یر ناب ر درد سنج نلضا كتلو ابد ناک دنا دنهردحالس عونربهدننزور خخ ر دردن دنس هبودازوکر رد

 ایا کز ون رون د هترارحو ر انچ لوا هدنتزو هز هلا هلم هم یار هرج راردنا رعپعت هيج هحالسوډ راد رعردهنسانعم
 تزراوح هتف ز هلتهج لواز اقلام دنس هتفه لوا لرو نم هامالوار دنا ناهه ن ندنىمرەعەدح واهدس 1 طابشهداتش

 درلوا ضراعب وصتزارح هدن ۲ رولوا نازشیخدهدنستفه ینکیاو رب وا رج طو قلخاکا رولوا ضراعا[

 اهر ط وة شاک اورولوا یراط هنات انور اعا ترارسرولواح وعم ید هدنسهتفه یئجواورارب د نا رج :وقساک او
 هفرصهدشلامو هرز هدا و هح هد لوا هتفهارز ردرُم لزانم طو ندا نم ند ارج طوقسب رعلادنعو رارید هام
 ESR کک یر ورا دەرە روکش ت هدس رعوردهرزواحو رشم لاو نمە یرلتارث اتو رولوا طقاس

 هکر دم رلکد یدرششا هد : رعهلوا اس یرلداناوقرافو یزول کرو دهن !لواهدنرو رکیدمه هلا هبجمیاز رویزج :

 كنزردو کر درهوح تعق کعونرب هدننزو تسلا تسحر د ونس انعم ج وزوب هدنزو سل سرر دیاربعتر اقص ولقب رک
 ea ارفصهدهرونم هم دمرولوا لئ امهب ر یمرق یک لدو ہک دن دنعرلضعت د رولوا

 تارش ت و رسهدد رب ع ونصمندن "اوردعنام یالتحاو ث تر وم قەت یار یعضو هنآ شابرلرید یت لح

 OTEK دو رب یکی حلهدّاورربژزلربدقوشعماک ا هد عزل تارا رکساعطق

 رک دالا تو دابوو دو تاخر دبر اشا هن رات رضح مالسلا هبلعو ات ىلع ی ناجلس اا بسانج
 اش "لات د تناشخ راما كازا كاش ایشو هستلوازک دملا چ ارصوغاحوهداب ز ولوادا صءاشدنجو هسنلزا

 نیطالس عیار دیشج ردهنسانعم لاشج هدشنزو لدا كشج یک همزحو ج ولاد روت دهنیاو قاباهدنزو لان
 رد شرس ونک لای نيك نشوه نب ترومطردارب نا هج انبار دفراعتمدللا ل شوتم برعلا نبرد ناب داد شیپ

 ا ۱



۰۵ 

 4 شوک رفتی ردهناکندکلا عیاضو فلت بو رة 2ح ندا هب هن سرح افو سقت ورب زعر هلارن اوکسندروخ هبزکر کا

 هح او مادقا ی هنسنربو هد ننقو هج وو عرفو عزم هکر د لک لوح رسک کج یک رددالوا داع کی م هزار <

 ناب تشب نوا ررولوا زاسمد راسخ ایه دتر ناعم دادتلانامزرادراو نالوا همزن اكه نبال

 ن ج ری مس لوا نارد لعسم ی دانکو تل نورد راک زدم دش ر رع مس لص تما

 اراوطهدنزو لزالز اس لحالح ردبلاغ قلواه راتفردشوقربزاوآ شو یکیحلبادو هدنسهثح هعن ارش لج
 ۰ روا دنراوط رطاارک اردک هنسکوگ ت راوطط توبلغد یا روا رواداءدنزرظدتز تاک نلنکوک

 | لحورولک هنسانعم هر ادوفدو رار د یخدلیزرون د یندهنل و هرب /ادو رارروا یدهرطاع یزلک. ا زاهحو
 رولکه نسانعم لغو هطاعثواعوغو رد هنسانعم هبقو نسو رفدزو بلط بلح یدنلوارک ذ هکر دنا
 توتلح ردهبسرب هبیشهب هنان هدنزوویدن وسل ولج ردتوص مسا زونلواقالطا هننززاوآ كس ههدس :رعلهالرسکو |

 نیمهم زنلح رو دیک اسلا لیحو ەق شع ەد رعرار دید ف اغروا لو نوکر وا قشم رض هددنزو تواطم |

 تج نوا داس داو واموت ون ددوقمەد رعرد هنسانعمر بلو دنکو وا ننک دو فاصر الو هدننزو

 هدر و قامحح یاتلح قاتلح زدناسا دنرابو دنزهروب ف تغلروش دداحهدس : وعردهنسانعم تسوو يرد ةد زو ادد |
1 

 هسرقنو دلصافم عحویداهضزدیکو کو ابننانلوارببعتهدهمل یتعب ون ضا داف ولج هد نخل ور | 1
 ید یار او هکر د یتتسف ماچ هدننزوهزورره بهم نیغ هزوغلج هروغلح ردهتسانعملخالحرول نخ لیح لح رذعفان

 یهراکم رر دیار سعت ی یف ذزک اکو و یت تن ماش هغت بف لضا هراز ادویزوش .دراکسلارو فصل ترس هدب وغ زاد ۱

 فلاحخو قاتم هنس س یرب هدنزوهراکر ه هراکدح قدشاوارک دذ هکر دد رغصم لحهددنزو تالف تالح ردعاج یوقمو
 هحوعاح روند ناشی رتسهدننزوازآ مز هل اهمال شت یاب ا :انالج ردهنسانعم بولساو شزروربددنو یار نالوا |

 فاتسو یرب ردووح ی یاولالزورا ردیزورانامب هکر دیجس| یر دوا هدننان رسهدشنزو هطوف رک هلډ جونو

 رداد نم یسهعار قسمزاص ندزغآ یسهعیج ردرعو کردا صهدقدنلوارک قلطمو رولوایس رتهنو لجو

 ۲ ر دهد ەنشى باک یقاطهورونب دهب هنسک كنالش ولنسو ح وشل : ام هح امو هفیطلو ولتساشدهد زو واز ولح|

 رار د نوح ولح هنالوا ن دج اعآونیه اولح هنالو اندر ومد نو ګا نعت تد امن نو ساوا ن دج ها لرکو ندروم درک |
 روس دیده "؟نالنکح لدیوردشناف یتخحوط لا لاهدکد هک ی 7 ردهنسانعمسا نانع هلمالخفو

 زولح روش دهنشتس باک ن الوان دج اغا بوس واجر دهتلن اف مامو قلش نما راو فوج اتفهزنتزو دار اا

 هماداب یناویدنلوا رکذانب رفروس د هب هروغلح هدن دنع راضعد ردهوس فورعم ورعم کرد هنسانعقدنف هدنزو زو

 كنولح كنولحر د هنسانعم خارج هدنزودنزرف دز دنواج ردرب ولزملانلجلتکر دنففم هروغلح هدننزو هزوگ هزول حرار د ند

 | ناصرالوو رسل هدزو زیمهمزیولح رون د هنعاحوا ناتسد س اواو زو راو نواه هدنزو نوزع هلنوت
 هکر ولک دملج ا هدنکر و رات ضنمو رولکه ننانعم زامتو ذسفموزون دز ددوقم هديت رع ردهنسانعدنکو

 ااه لن ېلح ر دهدنرک دهروسکم ےح فا ب نار ردهنسانعمرب ولح هدشزورب ومزيل ر وشاوارببعت شش هملودنروا |

 ن 4 فلح فاح ردهتسانعم للحج نان EOE دیم لج یدنلوارک کرد هتساتهع نا هدنب :زوو كئر هسا

 هنو نو کسو مالر سک ك لج رد الورب هدنسهکبلوا باخ ه دزو ل خ لح ردهنسانعسیاب الو هبشننوهدول ۲ المال
 ید رغذاح هکر دات وصال رنسن یکربضزو قارخنجو لاج شان دیدآ [سافرت ر ته رزع ولرب یرب راوینانعمترد

 کردن طی رونلوا رعت یاجوا هکر د,کسی ك هود كنس لو قم ناتسدرب اسو زور قو نوا ثلا رونلوا رعت

 تالک الخ ردد رک  هموعقم نوع ثلات باب ددیزولاخ وص کراکدید تب ورکو کب هکر ردکعد یس نکرکچوسا

 هکر دم)غ یراک دید مد مو كيف هنک ته نام 5 نابلح یدنارولوایظوتم هداژزا ر دید آ e هدنزو |

 هکر و دهنوصو ۳ هد .وم یاب حذو مال رنک لب لد كى لح هلعج ۳ ردهراعتم هبا ناال جدر تمس نزولوای ؟یحرو ۱

 یح اص قرنا اهحلنه نەدن 3الى املج يون روس دتاعط هدر عردرا همن لت لتیکك .|ل شب هدننزوبتایوص ۱

 یدای ابر مات شکنادو هلا دکک ناد یح اص ةغلل کور هراس یر دید شنښکه دیکر هکی دیار بیش ام ۱

 هدنسکلوانچ کردین شد یرصمنالیلجز دعو هابس لشاضشخ یش نال جر د هنادز )مک تی ویدا |

 یتلح یاس رد نوار دال هک ترتد داراب ردزاودح هکد مانور هامرولوادشاندن رز ک رد مات لھالق|

 هم اطروئاوا قالطاهیهصح بندر اهنو لیل تعاس نانلوا رایتعاهصحناسکسكنم هدنباسح دوه | هلمالنۇ ك |
 | تند یرکب رو ربع تالطا هنر :رهورار دنارایتعا بق ناسک كن نی وخ تعاسر ۵هروعسم |
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 نارفح تارغخ لوا ی دراص یرغوط ه هقرا ندشان ن زونلکود هکر روس  دهجربو هحاضلژاورارب دغ خند هتسهرکتک,
 ارنوکسو نتعمفدرعحر د رغم تار 2 ززز غو هکر دهم تام تشاد ننک لق دن روسهدننرو طارش هلن ةانبهیات

 تخل زوقط نواهدناب یرادکردهدنهرش ر ۶ مح لصتم ها ناس ینکبانوا .ردهثساثعم هزیسو نجورباخلالادو
 ۱ ها سروناواه کیر ندقوشعم زدراکس سو ملات هشا افح ی TERE یدانکو

 دیضاملعف ندنیفح هدجنزژ تقر تفح رس روتاوارسعت یم هر ود شود هکرۈ د هنسوروسشوق هدننزوهلاوح
 مناو ردضم اورد نورد اتعم ق تاج ینقس كن كنا یک قادراجورکوهقو كلوکو ول یک او كلبا لممو تانک |نتفحا

 وا طول تفح طول تفح ردهانعم لوا یتدون اتفح رده  رلاتعم للختوم نور شقهدس زعورولک ید الشو غا

 هدن هاو سب ودر اهدا یسراف يابد تفجهدیکر ایا لامعتسارغاب در دراز هان دنا هطاحا مرج

 لصتسو نوزواون وردشوقیرلکد ید یوط ناغرغاجوینوخ ناورک ورک کرد كناوراک سا هیات خف نت دوم
 یخدمدیوکوهنغادراپ هجصاو رداوعفممسانندناشیمدننزودتنر هتف هنعح روس دناورکهدس رع رولواهدنراراک و ص

 هتسرخح هدنزو هتسد رس هتسرفح ارب د ځد هان ش اح یلطمون ار اوج و رو دا

 كنکع ابزخ یمزدنکرولوا یرعمیرفکوروش دنا اراد هره ن دلع راق یرفحیدناوارکذ هکر ردهنساتعما#

 رعت شاکر دهم نهم جوز هدنزو تفم تعحردهدنرک E O تات ا رونلوارسعت ىع اق کردءغوق

 رو .دنادفهدسن رعرودلواربسعت نیرو روس .دهرازوکوانالنش و نوھ ل روا تار و SE ونلوا

 ات خرا طخدرات دانا صا عهنابرهدناکشناجقروس هل تنسانمر دکعد شخ لوا یلخ تفح هل اف خف دب دن رفا تح

 جارد نطو تمنع نفر ندبرطوزاسنونف زا تفج زا تفح یددرد ان یراک درد یاش ظنوخراضعدو یدیدرد یلعش
 هدنروٌلدزا كتف ودر و یش تاک تک ورام مت ی روزا تساریرو زاس تەح یر ردلعشم یف ڪک

 هس هده فلاع لس شددورولوا لاکتحرب هس ردات ة ددر ظر ویدانقهدنخرطرب كنککرا ردشوق تفحرب

 هرو راردبک بو جوا قرهلوا تلک وکی ور کهن هقلخن اک تحن هدنزاق و یخ هحوا لغ لوا یسهقلح رو یداشقرب

 ناذقهدب رع هک :زوکوا تفح راکت فح رر د فت الهدم رعرازونلع هد زنم لس ربیریوبولبربآهدنراقدنوق

 زدةنسانههسناو مد نهن رس ئر راو یمانعمچوا هدو هتفس هتفحرون دەر ؟وقاطو نا شوةم تفخر ۳
 چه ناثرونلوارممخت ندرکسو وب ةد داو یرغصهدنآ | کی س امنالوا ندنفرطهقرا كن کیه دا یا نعت
 تاناونح ندزیفح رولوا هدبن .اوهدناغروا هکردهدقعو و دلت ردندننهجمد لاعفا تكناومحسوج هک

 یک وزتولع :اشناوقعهوق ها زب یرب ندر یف رووا هناچ ند ندعاجوروتاوارنمت مشت کی لوا ت فج

 هردو تقم ارب هکردهدنجتر یبرع مج لصتمه فرع فاک ناس یوا نوآ رولواهناک ن دکل ما ترشابمو عاجو

 لع اك رک هنوا یرب نو الح یدرغو نوختا ق ینمراقمح عاب هدیتسدانو هدمولط لح رداجشم یعل ترد

 سپ نوا كف رشناعشو ردٹغلەدنلبسراف نحو رولکهنسانعم ت خو تارو ر ونلوا ںیعت ق عا هکردهنسانعم
 ءانوررذ یول قوا لر وداخی :رلکد دندی رک هدشزو هسالحت شاک رز دماقالطا لح تش روح ناز رک ی هک

 قاریطززو هدننژوزکشرکع روند همزوآ رمارب هشداو عیاضو نویزو نیل ار لاک رب زر دیسک

 تغل جوا نوا هدا یک ادکردهدنعسر یسراخ فاک ناس ییدردنوآردهبانعمول ځد مهد دته لها ءال ع نابزور د هنسانعم

 هضانتمراوطاو عاضواو هفتم رنا دتوارآهدنزودراز هدراکحردهدنزک دهحوتفم ےح لوا بابر دلخ شی انکو

 هنمردهنرکح ردهنسانعم تاک یمزانوزاب هدأ دنزابودنزهدنزون دسر لز نتسنو دتکح ردهنسانعم

 جروصراتکیولنو لد ض عدو نیطالسر زاى اغانى نوو ا دز تر و هنش اكر دتشوف هر وط ع وب دز
 دنزابودنزهدننزو نکشواپیالناتونون نتورگح نانورکح ردي رلکدتیا ریبعت هنروط یللت هنروط لوا ر ازا وص هن راثبیک | £

 هفرطظقحارقرح یعالراوطهدنزو هصنم "هحکح ردنفدا ره ترضهدس غرو للت اتن دزو ورو هدنتفل

 هصعو ءغو زون ددنک هد رع)ریدرغب هک ردفورعمهدنزورکت رگحردم درک هووسکم جت تار روند

 هدیک و بیصع هد رعرد یدرغد شلرب لاو ط هلل اص مراسمو چ روج هدنک رکج رواکهنسانعم تنور هقو ||
 نطبلاداوسهدبن رغ یک: دروولرکویو رکحروت دهنساشخ اتاناوحرتاسوناسناقلطم دن دن رکحروس دراشوم
 یالتبمو قرتحم قشاع :هتفنرعح رک روتا قالطا هد ه هثسن نودزو فیعض قلط موزوناو اه اک ی ند ن ددالواو روند

 ىداطاە نک ىزا امیر دز دور هفت اطرن ندهرصم :هراوخرکح ر لزا اک ندرل هتک نالوا قد ضر

 روئلواقالطاهدهب هنسک نال اردک رزواوهب هنسکنالواردکتموو اتمقوخقوحوروناوارعترکع هرقهکرزتلوا

۳ 9 

 رکح



Cef, 

 ل ۳ م و اس ردا طرو ید ن روک لوا ءان هنس هدعاو هاموزور قفاوردیبوجدمعنالواش 0۳ ىلا نوا
 نۈك لواورولوا نۈك ی ننوارداتشرونش ونک لها ردد عر هدسوک هلندس خف هدسنشح ردکلملاس

TEهاک انن کر ردیاراذکو ت تشکه دننه خاطر لیصاوش یدنک تا نشوه نوکرب کر دون یواین  
 عید برادا ب یھت تب اغیهدنس هس رع تشسهیدنآ قول یرتکدروک نالس :اعطقامدقمرابدروکنالب هلا

 ارش عوارض دیاد نکا ۱ تعاطاودڌرتر واج و زو نهرا دابا تعاطآ بولک فر نرو لا ار و
 ۳ یرغوط هنالس لوا بول :[شاطرب ندنسهزودد مه هتنس هلازا نامهردمل اعو طظومق زا ازوک سم نصعو 1۳

 یکاشاخوراخ نالواهدنفارطا بودناروهطشت | یظعربندنراا لغت وطه ڈاط تهر هد بود ااطخ نشاط
 هد وشره نامهوا دردمهلا رو یدداراشهروک یخ دشت ١ تری تا و لواوا

 ناربکدرحنسحرار دیا یار شد هنس ر ېت بو دناداعستسا یرون نم مول ءان اکا اراد دلب :ارکتو دجرورسموداشیدتی ۱

 برقعهعقرهدن :وک لوار دیدآنو کلا ندنوک شد نالواهامرادنفسارناوا ضعیلادنعزردءهام رادنفسا مابا نیماخ ۱

 رار دنا لیصخت عازنالم هسا رارتسا هک هنره ویلا البتساو بلغت هنیرا هجوقیرلیراک سوحنوک لواو رولنزان |[
 امر نالزا هدنرارزوا هدفدرغوط ی السلا هیلعو انس ىلع یسع ترضح انعهّلل یضر ع رم ترمضح منشا

 رولوا وکی ندب كهامدا درر دد.عر , هدسوح رفولس نشح رونلوا هاک ن دنطرنالمکود هلکب رضوزه یحاعا ۱

 هدس رعووس, دهب ههلوحهدننزوربشد رشح رشح رونلوارمسعت یلیبنز هناخغ اب هکر دفر طظ كح هوا غابهدنزوهدب هشحت هشحناآ

 را هاد رعولو نواروس دهم اعطنانلواریمعتابروح ق اورد هنسانعمرمشح هدشزو هرکه رشح راز دكنام

 یا رولکماک یجیرون, دک ه دین رع رف هتاف نتا لیهدننزوهفح تنی رد هه کد هدوم جفا

 هدنغرابو هدنسهدرا تلف عد مف.دعخح لقدعح رد هتک نالوا نوچ لقب رش دخ زس رعد روئلوا قالطاهب هک نانو

 ندسوةدطخوروناواقالطایخد همالک نی شنا دو فمطلورولو !هدیرلاها ارهسو ےک ارثک دک هک یعشالس تیک نال او"

 رونلوار عت اض ب رع هکر دجاصیقشراف دمراغو یشالوطو یسرویف رک د عج ر دورا اد فصن کرد هک یخ د|
SEE:رکو رد چاص مرداد ضعیویورنعهدیکی ون لف دانو کردیا تان ناو دهدننزو دعو  

 مج لصتمه مدر هم نع نا ی زر نواردح رکی ر اره رتی راک د دع قلا بحن دان کت هده دعمرل رد براهنعو

 ردخن تب هدنکنز سوبا خج ردهدنرک د هحوتفمم لوا نابر دلم ۳۹ شنواهنان یی ادکردهدننهبرق رع |

 قجهرقبح عاب ندنرغولو ر دج اعانالوا روش مولد یا حازهدررایدو هکر ھر ووا نظرارزودتاودا ضعب ندنآ |
 مدقا ندنعاولاردهرت عولرب شغجو ردهتسانعم شغچ خه دسرو هز الپ هزاغح رونلوارییعت ىيا زو د هدهخاغا|

 یا اه PNET اهل
IMAN 3 ary 2 ۹ . ۰ 9 ۲۳۳ 0۳ . د  

 ]| هودو تااصوصخو كتاناوبح اموعورلرروسهنس رزورابراعر ار ده هل زورو ا ۶۱ یزاطورونش |
 شوف هکر دیسوروسشوتهدننزو هاو > هلاغحر دید هبرقزب ندنرلارث تار هوزونب .ددنکبوک ناناویجوالخ-نریتو| )

 هلاغح ةلىسراق e کرترو د دهر هوم هدسرانوماح قلطموردتغلهدړږلداق یل دب نغروناوارببعت هوش ۱
 لوو ق ةوعروان و هراهنسنو نم دونا ولو شود کرو و د هناو دخ لزا هد دزو ت دغر تنغح ر ونلوارنبعت 8

 رد یا عدعضوهعدر اوقهدنزو رةفرغح اه رز "و ید ءاب و رد هتسانعم تبغح دول ودخل رو دخ یکی نانو ۱

 هدننزو شدح شغح بقیع رولوا هدنحا "لوک کر دشماق قهراصتامارون دیتددنسهروس ام «غلوحو هوا یتلراض

 قتمراصیکسدرردشوف نانلو ارییعت هک یراصندنسنح شوقباب غن وكس هنعح یدناوارکذ هکر رد هنساتعم| ۱

 وہم ےہ حا بات ردہ رعمینفح رای دن ازمسقتەد لشو قىلات را صعد ردربیکندوغو رواو بوس یرزوکو]

۳ LITO TE 

 را دغخ بولو مزال ترش ل صا هنالواروتماللا و نکلردهچوم هد امنو لکش هحرکم وق ممادغجن کی دید ت ؤاک |

 أا راصجو هعلق دوی دابا تسمه نیرو نم یآ رواد ردقوب یقایا هل غوا ادم ولر درب هل غلا ل وبلا تئاندو ت شخ

۷1 
 تم

 | هّسن را مضح مالسلا هيلع مدآ هدنط) یک درده دلو قر نش وهو ردسعضو ك شو هدمع لواو راراقا شت ارفاو ی

 لب تشکنادغج ردلعن» دانگ یر 4 شد هد هو تقم بابرپ کرد هدر یر ع مج لصتم هدلمهم نع نان

 | هکیا هدنلکشهطروع بولت رک اکرول د هکلس |ماخ لوا هلند نوک ار وا .هد هاچ یازآ|

 أ توغح هلو توذغحم یدیلوازک نکرد تعمیم دز وی اد چ رم کندن ازار عقرب

 ۱ ا دعح ررر هس راتو ززکوآ جم رعو نرو ب تنج هکق ر دنوی غج ..خجردهدنرک دا

الضا دلغلبو | توا دع هدنرل دن ها هفره رون دا هشودیراکد یذکوا هدرا ت عندوخوبهدرازاندوب|
 |رزلرامم ع هدر ر 

 زوم تر نام سا اش هس رزوا یولى روب نمدخج بول هارو یطميجب هوا



۲۰ 

 ۱ ِ توناتن رف رعد ةد رور لوم مش شرج ار داهدنوآ نوکر ا ۱ رونار عت هری رج الط صا

 | ك نخی ازا روناوار بعت رخ ردعآنالوا ناب ی وکر د هنسان عم نخ بسا هدننزو همرت همرج ردهنسانعم
 هر هنر رب هبلص ماسح ا یلطموروش د هنسادضلتزو كاج هدنتزو كند كور ی اعت هلن« اشناروشاواناس هرنتخدام

 تتساورس یدنلوا د د هردنردضمكیرچ ندیکیرح یکيزلادص رځخو لتوزرکر دنوصنالوالصاح ندشاخالم

 نرههدنرو نواز نورح رو درا رصهدن رعرر دید رصرضو یدالرح روت د هنکحول سوتسعا هل: دوواو

 رد رعمقرحرون ده وک ك چوک دزو هزم هرحب هرج رد هنسانعم خارج هدننزو دنزرفدنورجر د یی دق عسا انس هلکما

 ی غ یر وور ی ی وود ا ةن وانتر زکلايەدننزوة دیوف هدیرچروس د» رد دو لس زرع 0

 هکر دیز رد هسیو نارتد ایسا ارفارالاسپسهدننزو بهر حروناوا میعتردنک, کرو دید هعار زعیرلق دنس اطهدلا

 نا دبرتفم حر د هدنزک خهروسکم مع فا باب یدلوا لصاحدورف یر دارو میکنن آ اردبسهحوکنم شانس ۱

 هدس رع ر دکر تشمردق ه دست کا تادکروش د کی شمول لوادرنرو E erg هدیرحب ردیداناکمرپ هدنسهز

 ردهنس انعم ك برج نانلوازک دهد هجیوتفهدتزو كنرد تیرح زرد ید رکو ك یلترکو قادر اک هدیکرتز فورضغ ۱

 رب,عن حارو دکر تو جا رد هد رع هار خف برج هنسا نعم بتا نیز یر انآ رج ردهدنرگ د هموچحم ےج ثلا ب بأن

 هب لو دهد هدرجر درو مشمرهشر هنر در حم نا دنزو ن اطلس تاجر دهشوقناتلوا

 تی شخشاردنآ شٌفلوا جارنا یر اخ رد هشنانعف صح ساو هوا تازو یناناو رع یتسادانهکرون د

 زاد کرم نماز وب رو هر را ازم هشاعر دفرظ لح هکود هداهم ناد هعرح رونلوازبمعت
 هدانروهرعهرح ج رد هم انعمار و هوا ار توکم لرد هم انعموتغوجنانلوارک هد هحوفتموتغرجیدنلا

 راضعررار دزا هرج نوعا نیعتر دن اغط لکرااصوصخو یکک را لرونطو شوج و امو ع یر ردزاو یناتعمشد

 رمنعت نوفی و طهدندنعراضهو نوسلوا یی دلرکو تارا کر دناغط ن انوار بعت زو قنص هکر د غزا هرج هد دنع

 صضعبلا.دنعو رونلوا قالطا هب الوا لحوکهنولوس هن یعهنطسو هنر ه هرج هدم اورروردناغطنانلوا |

 زارمشعبارزلو دیارب بعت هرو ج هکر ت هکر دروبنط عور تلا نرد هنسانعم عیچوروالد فنر د ونکچوک كنیشره

 یب رع ےح لضتمەبەچ م ىاز ناب ییدیر د هنس انعمیوفو تسحو لالاچو ك باچ نم اجر درعما هن رقرپ ندنرار ۱

 هدرتر اکو ردنمانعم هم هرزجوهطآ تی ردهدنرک,ن هجوتعم یج لوا بابر ړل خشم ی یغلنواهدبا کی اکر دهدنبسر 2 :

 و را هدتزو ردقفصردرحرردرا ندا رعروس, د ةنکح ول سؤ تبعا هد زو درب .دزح دروم دید هب هلکسا نالوا ۱ ۱

 رد ضط صرت صوصخهراشوقهباز خف 4 هدننرو هرکحممر رتغل یخ دهردز- رونلوا ریبعت قا دزبقاه کردا ود :

 هرو کہ ےج ا بارد هنس انعملد د تور بړ خت قمزول هدننزو ن دیر ندیزحردیکب ,ولیوا هتغزاو کک ن ندسدیرلکاب |

ve RTT :غزح ردهانعم لوا ىخدوي لبا لاد از نوکس ردرج رووا ر بعت دیار دقریوق ش رواق  

 | لصتم ه هلمهمنیس ناب یزکسروت دیادرغاف هک تک ر ددر ود شلرواد هلاعرو :لاعرح ردهنس انعم زدرح ۱

 نا ارفعز هدنرو هایم E ی ۴

 نوه شاد زینب اورآدورسجج نبات اش ET ery EY ای ی تب ۰

 ندورادو میخ هدلودرب رر د یخ دهناتسکیرکاوقوا خا وق هدرابد ضعب ردور !دیرلکدندناتفلوخ هکر د هنس انعم 1

 حلوا باب ردلمشم یی اکر ت لیلا نوا ها کی دگر دهدنمر ےح لصتم نهم یش ناہ یروقط ردرعم |[
 ی )وه ندهجخ رص رو وہ د هغو نانلوار دعت وب ر روک مدت ۳ زدههنرک د دفحوتعم |

 1 هدننزونانشکناتسح لر اصآ هنب ران رة وج نوا خر مشچ عفدرار دیا ید یشاه زو ضعپ لغلوهدنکنر :

 هعو نوکود اش نوکسوررید هنرد 3 تیک رد اف اس بیا بتونه نشح رد هنس انعم زاد او نوسرا

 e OR زنا 2 لرب نج رولک هناانعمد دعو مارد ورد هنس انعم ترمشعو شدعو ت وع دو تفابضو هتمنا و

 مود رشعو شدعو یطرو لوا هلال اد ناکدرونشج راردیددادرتزور رربن نوک نجلا كلعدقهاع.دروزخ |

 نا رجب نم ب نش رار دناد اش هدب وک نوا لوا ن دیا هدابزو مە وک .:نالوای راو lel د چنا راق

 تیر 5 ن يرانا دا اره جو ةمزد بوجع ن وک یت وانوا لع دقهامرمع

mes 

 نوا



E SP OSG CP ERT SNES ۹ GSO GOT 

 ناحداهکر دمرو نانو رعت یرمویورو هو شخر غر دنشه دزو نرخ دور زکر ددنسانعم

 هنر اغط شقنمو رخصهدنزو نکرد اسیا ندع نندخ رونلاربعتلبیعو قم ەق هکر ذ 0 تن

 !ناسحلها و ردتفلهدالنا هم لاذو روس .دهبدو دیش د شرک ةنشات رد هدننزو ردي ردخ ردح رود ر تاج |

 زولوا لبصاح زوقط ندرضهننعن نسوا الم هوا لصاحرعت ؟3دعندنرضهنسشت یدنک کروم دهددع لواهدنش ۱

 هلسر اف فاک هراک دحر لر د روذحولام هزوةط نالوا لصاحو زذ هددعح واوشا ردنازوقط وا هزک ارز

 عقادرتد هدارارب لا ش رس ردکوک ف ورعم لاو راو زد هتسانعم هفلتحم ربنادت و هقانتمءارآ هدنرو هزاومشا ۱

 كیادرکح دزوک دارو ارادن كنادح ردهدنرگ دهروننکم مخیانب باب رازی د د نیوز ,هامهدنسراخردموعم ||

 نحت ةنسعد رارردنود بولو ط هس ززو كد دن نوا ن ووق ق درر هنتوا كنکدزپ ردنعل فو رعم هکر یدک ۱

 مشتل FETS زدینسخ ولی ناک الد زدهنسانعملعا تّدح هنساو نادر ا نابز |

 ةدنزو راس هلا هلمهم نیس تاسارج رو دهن هسک ندنارسهنسا دنا هنهاذمو قاع هد رعو رولوا ناک ندنفاز ٠

 تلکلا نت نانو اذن رع رولوا هدجاو فطق بولو دم تم ی کرن کو دهرحشاد سرت ید لاه ؟ضئدکدلبا
 وند تنش گو طور مس رو سا ن رگ دما دم ا ا #۴

 هدننزوهدرزهدربردهن لانعم كدردیکبورابوق ئ غارب لرو كل هرابو غوص قوقل ىر دەدا رعوروس دید
 || مسق هکردهتنانعم كن هدنتفادنزابودنزهدنزوانبرتلا رد همیار ررر دغ كن وق کردا ك نرایزاط |
 هدنسکتناریاراریدیرابحهدنسزعرون د هنشوقیوط هدننزوزرل زر واک هنساتع مر و شاط وز دک د هک |

 ته بادار نوک رراک نسال زدهنسانعم» نسو نا دنز هذننزو سسع نرس زرنا یراق ۱

 لاستغاهدماجرابر اف هلکوت رولوا مق یک اردنماط ی اک نما ناشلوار بعت یلهدنو ر هکر دةنشانعم ر ر هعحهدننزو||

 لکو کورربد ناتعرح فای بدر 2 2 یو عرب یزلل اش كرابد عرب رروغالوخ نان اتص "ناغلربش صعروزار دنا 3

 دنز زرف دن عرحر د ةا عرب هدو واو عر رونو قال طا خ ده نوع از ار رکو دقوازغآ هرات اه د رام وضعف | |
 | كنو رد رانموم هذاك تو تدصع هد : رعردقنسرغد شاردلوطهبا قو رب دکردهشانعمهدنک 1 ارکحهدنز وا

 هش انعم خارجو رولت دیا لو انتران انا نکلرلردبالواست نزول اب یراخ الف رعراریدر اب غادکزولوا ت ید ورب

Cef. 

 رع مس لصتم همه لاد نار یتشجروش دید هتشوق ىر دەر ط اش یطقرولوا ثداعهدننز اغوب كمندآ گن

FRETهد ترغمآ لهاهدنرو لاحم : ارج ردهدنر دهحودفم مح لوا با ردا ی )نواه دمام حوا  

 شوت لغلواروهشم لارنى كاد رد فدا ق لاتعهدس رع ليج سکو یتورقانوت یمیرد هتسانهم امر ءروغ

 امر هدننزو تدح ناذحخ ذج ردهساتعم هفیظوو هفواعنانلوآن تحت هتسزالسو ما دخ هدنزو یوادتیرادج یدداوا

 تدعهدس رعو ردخفانە زوم :ز عدا یسالطر روش د ید لا نلقو للا شرر رع رار د قت دام زنى ا

 [دهتسانعمكنادح هدنزولراسم راد ردهانرک دمو چھے تلا تابزولوای کوو لر هناکس حس ندانوا

 رد لنجم ن ید انکو تخل ج وا قر ق هدناب جوا هکر ده رانی ر یب رع ےہ دس لصتمه هلميمیارناس یک تلا یدنلوارکذ اننآ

 فرج ہد ب رعبا دندشت ر رو 3زس راغى اوا < رب رد هدنرک دهخو تمم حلوا با

 یانعمو ردمولعد هدس رع هلو هتسنهآیرلتع زغو را ری وورکورخنآیراتکرسو هتنازآ یش ىنا دوی کوش

 كبو بو ردرشکهدنرهشزاوهازولوا لاتقو دل ونس هد اغ ردیرقع سةر هددنزو هرات غةرارخ ردا ر <“ نند ءلوا

 هطما قلا .هتقمارخ رارن درا رتض هدنب رعردنازاوآ زازدورودهدرلّلن امرؤ هدنرات وکار و ددنکحو نتوتسغا

 قارواو لنکیدو لیوطقاسردیسا تاب نانلواربعتقلهارط هدر اد شدو یا ارطنایوح هدنتفل نر خم له هو

 لخ نوغوا هر ۳ < ی قتکسلا دعن یعارب راقت رازغحتروق شا هدر :هدنووح نوا قسو طر قیقاس

 بوروس هنترب یز ئ راشید ذکر دتوض كوا هل هجوتفمةددشم یار سردرد هناکح قوصنالوارداضندنمذاضت

 توصنتنبولکرد نمر رو د اواز عت ی لرو ی د رخ ر ولو ا ل صاحت ن ذقت ر یرلهنس نرخ دغاکو شاهوزپو ندقعدر درقب

 نا چھ نیش «یرفتوسردهباک یدک اوک,نب رزیاسرورز یاسر رونلوا کن دک عدل طازوآو نحت

 کاش 7] ةانشم یاو چم نیع ون اعرج واعر ردرعس نانلوا را هد ض شرح مو دقکر رس اتما دشزو تانزز

 دوغ لز عر براز دید نم نمکداباوههارع رولوا هدرا هرشطر دقر ظ ی ود عار کز واکه د هنشنا تعم نادغارحو

 ۰ لوغرسهدننزو نون نوع نوعر روس 2 لا نابسلهدس رع زدنا تاننیرلکدنذ یابرب ابو قازی نر دو

 د روم mai ر پوریا راوی و یوم هم :s10 هکر - ردنا

 ر ol رد

ne 



"Ceo 

 | ردهنسانعم ندووقلوا دندان هر نکدوهآ ون نواجردهنمانهراسراج مون ىر ات

 دواج ردهنسانعم زوبنمرادناح رادهماع یدنلوارک ذرکردهنسانعمنایمدننزو رون اد هاج ودیفدا رم نوکه ذس :زعا
 جەل کچ تن تک دوز ردیعفح نادیواح نادواح نادواج ر د.همج دنواچهدنزو دن اعهناواو  Eردن

 هدتشکهزو هدلاح هنالممرد هنسانعم لاح هد نرو رواب بر رواحر دف ها دیواح هنادواس نداد افى تها نشوه ۱

 زوس .دماعت هدر زعردکلنکبت اس یرلکه ید قوا قید هدننزودروان درو برید یرادرواچ هچ هدر تاج هيد نس

 ریشواجردهنسانعمم هوديهدرواح هل اهمهیاز دزواح دزواعردهاکد ندکكیا لیدم :وكمشکد ندرکر واح باهم یاد مض

 ۱ 3 هواج ردرشواکب زعمراردیا ریبعت یشا نالغواهدرابد عب رد خم فور او دور دا هیچم نیش

 دیه ات دنژاح دوا ردا لجو یزومرب ندنارمش و لاریجهضرط ادار عاوز د ما هو هداسیزک وا نحهدنزو

 یه تی یورو نادنواح رونلواقالطا ی دهررح او رد هنسانچم ع ادو هشمه وتان و قان هدرز رو

 رد هنسانعم لزتمو نکسمو هطوا شابیاجردیعما حج ربصوصح هناتسدنهو ردهنسانعمماقمو ناکمیاح
PWیابیجم دنعاح دنعاح رونلوا هی یندندکغ :امیقا يف لاح بابرازر د هناك ن دقات فونلک قوحمدرزب : 

 ح اج روسد کلا لشندیروج ردو ندمکسا کشود ینیدلوا بونشوا هغمقل اف ندنرب هدننزو دن

 ۱ تعلیدبنوآهدبابحوا دکر د مدمر یف رع میخ لص بد دح ومی انا .یخکیا زدکجح رس ص و و یافت

 gS نالوا ادنى امين ۈچ ىل جاییخ ۱۳ ESE PT وتعد د تچ ل وابا ردلم یداتکوا

 | نبسیح رداد باهم همیار رارب دهب نیز: اوسو یلقوا هدننزوزودرمس زوري رازک هدنرلذ وکزورونناربایطالس

 ۱ زینا ےک نبی خوراش برد نعمنیصحنرد چاک قجهدرامازاونددکر د mp جم
 للهتسوالنم یددصیو ردنمولسود هدشنزو نوکصم را هم نیغ توغ رد زاکدید یل هکر دا

 كاد كلج كلج دخل هدمل مع رقت ر روس دید هناعروب ایا یو ددل یاسفلووق وع ذکر دہ اوشیج
 1 یکی و تناغم كلاب یاندلیپمس دادو لد عال هنر ون د هنس و ماککس او تن اتمنا یی ش رپ مل دیس رح آئ شهد نرو
 | هلدایدنهلبح ایطالانب ردراحدرز ےک کرد ةن انعم لنهاربح تنهالبحو هدشنزوكن :رفساهلنااه تانیابج كنهابج
 اد نیس کر دمت كتان نالوا مبعت نکددیراصو قوارغصو یدرارغصو نارومشهدیکرتردفراعتم
 رخ لا هویموللش اکو فو اع حاعاو جت هلخوتفم یا هب هبح راربد رب یسعهراد رعوردم رعم جیب صار د

 ۱ خارج اغاهحور اصرب هدناونع بج تراهن توبه ول رفط هنعتا هرج هد هراس تادرفمردیدآورادر وز د |
 قیرقهد ر ءوردهنسانعم قالوا ضنموعوج نوناقارب ر. هدننزومرببکهرعبح ردروطیسموادردن دنعاونا یدنه

 | ابحردهدنرک ذهروسکم مجاب باد زونلوارببغت یسهتق قر اص روند دهنسهرابیاعا قحهراصاضعا ققبخو

 ra رتکو یخفاصو قتروفو مکه دنس ربع يضف لیبخو ردهسانعم ل زکو مرو جارخو جا دزو اح

 > مڪو و كوا شاکود هنفا رطا نولدراقیح ندنحایوف کو وزن دهعاربط ی دوتا رد ات

 نالوا عنج نو | قماوصهودهدین ره هبا ىد ثنو يچرسکوردهسانعم ماه ىقروقەد رم car هاا دید شت

 .لمسر اف فاک ك نهارحردهنسانعم ق ىلا فملاک ول مدل ر کورش عو حلر اشد تاج تداج لون داوا

 مظع ندننهح هو ردق هکرونرد هب هنیسک لواهدننزو جا اونا حالبح یدنلوارک د هکردهنسانعم نلنهالبحت

 توخ نانلوارک ذمدهج وتفتوعبج زدهدنرک ذهموعتم جلب ب با هلوا ید ندنفرط ت تؤم فو تسحو
 ةیحرولواهاک ید نده کورد هب اک ن دتلو شیورد هج ردهآک ند رانولمل هامود.سروخ هح ردهنسانعم

 لب اهتعا بک | اوک هنیروواهاک ید ند هککو رون دب رک« د عرش ناښلرادکلف یفزکس هکر دنس اوت كلف ییرازه 5 رازه

 ردهدنرک د هحوتفم حلوا بابر دلم ی جهنم کی کرد هدنممر رع محل صتمه اننمیان ناس چرا

 قمرولواهدرتغلدزابودنزهدّنزو نکشولپپ هبااتو نون نانومتجر دیدآ تریشع قلا ار ندمآشحاهدن اهن تخ تح

 ناس یندرد اد ا نواز زور اهدنزوهرقس هربح ردهدنرک دهم وحجم مج قاب ناب ردهنسانعمسولحو

 لتاتمو براخوودکنج ےج رد لجسم تیغ شد هدحوتفم ابر هکحردهدنکهزیفرع عج لضمه مت یا

 نالوا لصاح نم ال[ والدمهرادغو ت هات هزاو شک اشک حجاج ولک ا لعفهدانعموو ردةتسانعم

 ۱ .هشوهنانلوا زیب یش ود قصءاو یو ود قح هلع> واجن وک جا > ردتغلەدەلىس رزاق مج ردهباکح e د وصفدارتم

 قالو ىد نكوردیادارف بولنصا هغاشا یشام ند خباغا هوو مکر ولزا کتک رزه داناک س یفرط م دش شاب یزو م وارو سرد

 ۱ وک الجج نوکسوانزسک نخ رولواضراعهدزاعو اتکا ارون دید ودا یک فا لک ا |
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 دیو ندنرشعندز لنسرن ماج رونلوا لا هعتسا هدنعقومیوریشزارب ما دو یزارب ماج رونلواقالطاسد
 ردهنسانعم ندسرولعسش هدننلدنزابودنز هدنزونکش ومرات هلن اتو نو. نن نول ماح تومان ریش دکب ۱ تاناو
 كس وکو هطوا نالوا ماحو هس انو یراوندورد یعیردهنسانعم هناحهنس آ | هد نو هناا هبا جم ئاخ :هناحماح
 هدرلرب ولوضردرمشک دنزاددرصمهکر دچا نطق یالقابدشزو هسماش هسماح ردزولارهمره-ماحز دنکسموالثم
 هحسدق لوس را رېش ماج زدس رعهرول نم تغلورارید یسلق نایکونراضعب واوا یرلکح یزمرق یزجرفورتد

 اه ارو هفیظو نالیزیو ه اعلعءممو همدخ هدننزو کاخ هلو کمار ولزا ناک ندنناهدو بل ك و بو ندحدقرواب ۱

 ته راوج یفاح راوخ یکماس ردتغل هدیلجم نوکسرولکهتسانعمهلاسو حدقوزونب دەدەنسل تفك قتو رو دنا هماحو

 ارعندرلس ردهماع رد, ههحنادماحلا اوج نانازارمبعت نادم یبکت سنو قدنصو تاک رداع قع ودلاعدا ۳1۱۱

 یرهوک ماج ردهنسانعم فاح انو هدا نمازح هبا همه نيغ لوغماح ردهباک نده یلدوش رش ماج روتاوا قالطا

 زار دیاقالطاهدهراکتمذخو مداخو سوا ردو لوقورونلوا قالطا هبهتسک نالوارجخت نمدمورون در هنسک. لهفظوو
 ٌلدملکی دند وودان اح هماح ردهنسانعم ملکدولا وس هدننغلدنزابودنز هددرو نکشومرات باتو نو "نتوتماح

 یک دقو جا رصو یسدو قم رز فر قوت ارش و ردهنسانعمایفو ناتفتورونب دەب هقاطو هبدحراب

 نانلزارمبعتكاکوب روس . در قح هنلوا عضو باولاو هبوروا غلط هناخ هماح ردها ندقج اق نفر اد همت
 بات آلت احر ونلوا اک یخ د ن دتل وو ندن امو طوز وو ندنر اتاری ص كراج ااو ندنسمز ر دنشروخ هما نک لحم
 دیشزوخ هدنراس ارز هلرابتعا عی دلواناحسا یار دتر اشا هبی د [ندنهدن را الطصا نکلآسو لیس کی راقدلوا
 ناو هدنزو ناکمال نادماح رر دیاقالطا دی شروخر د نیلا ناسنادکخد هنکسز وردنراشاه ناوت حفر

 زدهناک ندسابل ی رمرق "دسع ةماج روناواهباک یخدنداصدایو نداتفآ | رهس رحم همای زوناواهباک ند !عامو

 لتلد ی ک كسا لشد هدنزول كد وص کرد هنن انلوارن بعت نوصو لو مات لوعةماخ رونلوا قالطاهدهنن راک راهبو

 ندکع ۱ هرابراب بو ريالا ندرک هط وذهماح رونلوا قالطا یخدهرلاوص وللشم کرو ل اوکوقرآ اویاجورزوط ||

 سن یاوسحجوروو ردهفماسهدسر ییدذلوا "ار دنوز یسیکر ت لضا كناج رو دن شوم روک نگر هلو ۱

 تنم راس دما اس لیس هطد او کور عرذ ین امج باق فی ووت یبنم هکر دفیطل مخرب ردیرمغ كن هقطان ۱

 مامهدنراتوک اروشاعراالوا تنتاك ادرس ترضحتنادناخ یو تاداس هکر اد هنهاحهانشلوانارب نارطخ هماجر ده

 Rt نان ناح کیر اسوهردنلوتالرفسارونلواقالطا هب هقوح قلطم فاو ةبماح رارمکمدننعض دس

 هنار 3 نداد هچراتسدبنآج رونار باک خد ندناولبو عینشوردهنسکت تفشو متر ق هک یلناجرومد یه آتا

N ۰ pT 

 :رزفتهزوک هنا ذکود مانعا حور ناج نارد هب اک ندناشنافصفاضءداب نابرب ناخ ر دهن اک ن دک ناییابق 0
 داشتم .دكلوحو رونلوا هک یخ د ندر زع نانو ندک مارد هد ةر قح هدن دنع هفوصتمو زد دعا ۱

 رناصهلواٌت بولواضاف ندنمسق ناویخ قلطمنآویحناج را دیار بعت تنبل وچ هکرونلواقالطا یدهماعط |
 فاحوردماسحا نالوا حور ید هکر دکع ء دولناح رادناس یک تاولابو د عایودرغ رغولو دوسرا :وناواقالطا هب هنن نالوا
 رونلواقالطا یخده اوقا كحهدباق مودا یماو هتشضنو قزوو روس دهدهب هنسکواحنالشو رد هبسانعم ناتوگتو
 ,اذلوا قشمو دتا قم کردعضوم نالواید امك ههح هل هیت هدشاب هنا دناح :هنادناس رد قابرتدا هک وانا رادناج رادناح :

 نایهدکسو ردقو فلکتاعطق هدز ید هلکتس نانمرد ناح نابمرد ناج راربد نیا دلت و خوفاهدس رعرولوا رحم

 هلننش رس > ناو د هراغاوراهزاو هز هرس نالوا لصاسندرب رمز ناجرونلواداریاهدرښ كج هدردهدنآدمم

 جوا یرکد ندهسکلم ر ر رفتار ووا هنا یدنیقوشعمو را ردمالساا هملع لس ارزعدا نم کچو رلادانص ۱ ۱

 تروثمو هراشتسا ولذا مس کون ونو کش واج قناحر :ونلواقالطا دەت ابحناژروت و د ځد یازفناحز دعنا ونک ۱

 راربدیجدهحشولو یشناطهدیکرت مرر دیسک نار انکار دلوقنم اانا رو ردتغلخدزنفلا رد هنساتغم |
 قالطا ید فاو ہح حورورو دهبهنسن ندناثارب ,اتفاوللخو ضصقن هناحقلطم هلو تمم ئن راففاکزکتاح

 ]| هوغاو نوساوا یدومربغ کو نوسلوا یذومروتاواقالطاهناونح قلط هو ید كوان ابل هدنسدد نام ا وذلوا 1
 :[ | هاشردلصالا قادمه رده اشدا رادیارادلناع مساهدشزوراز روهاک با هله م نس راس واج راسواج زونلواقالطایتد ||

 .لتفیارادبی ر رقدرب نودنا یلدارع كغ او مردن هر الا دنک اید دون ارام

 قابراسوناج ناس یدل یه دارد خد یتسکز ال ازا هن رلتامخ خ در د نکس اراد د دروتکهر دنکینا یتعو طقحرسو ۱

 رد کند رو :هناناحر ینلواقالطا ناحیدهب یلساو تال :!قلعتمهکنحب ورا ر دارت ەد نا قلا مدندنا :اوزولوا ۱

 س
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 ۱ دیش قلعت کلاس دنع یخ لهاو رار دبا ید ر رەت رایان دمامهوانراجواةلناح کەن
 هدنزواساداج لدا اقلباح زدن راسا هنر رخ[ تل زانم یکم هملد عطق نوجا ل |وصو هط رح کو هقالطا ناننلاع

 هلوترب زدراو فابعا كنه دمزاور رهو ین هزاورد كيب یخ دکنویردهدلبرب هدقر بشم تی متهرزوا ینیدناوارکذ ان آ

 ازدلزتم لواندلز انمآ :یرلکمن ملا عطق هلک و لسو PR هدن دنع تقنقج بابراو ردهدل انمماعیدوب

 زوغآهلیسراق یاب زولاج ر دتغل هد هلرشراف ےج رد هنسانعم صیصیتمو یاس یفلقتهدنزوسویکاخ سولناح
 | ای زوناواربعت یشرغآر داچ هکر دیک: وکر داچ هدننزوخاچن ماتانشم یا عات اج ردلبرب هدنهزناروهدنتزو
 دنرابژدنز هدننزو نکشوزاب هلاةانثمیانونو نتن واچ ردغب رش مسارب ندانسحماماهدنتفآ دنزایودنز«دنزوندال

 لات دکردهدنماقم اوشو ماه ةدار اصن تلطهدننزو قیلسام هلا هشام میان" قيل ناجح رد هنسانعمندمآو لک نتتخل
 غافدزا شنوکهکردهمشچ رب هدشنزو هدنموفاب هلو هنسرحاج ردحنورمشم هیانغمول ید هدنومافور دی رادناغو

 ا رده انعمسالپهدشزو مداخ ج اجرولوا ناور بولوا دیازتم هل کر دت هرکصنرااتزورول کل ردت :نوضدق دلو

 هدنرو رس لاب و ذاکر نون رکن حاج زرد چ بودی فرخت دیکر رار وقط دبا تب اول کرن دة ر هود عولربو

 ارنعت :یاروآلرانضکا رک اخه بام سادهدننزویوسر اح هل اهم هیاح لوح اح دلوتحاح رد عسا هدان رب هدناټسدنه

 هت ايک آکر ون ادهتهننکل وا هنر ښو چیه نتزو وکلا بال اد خفۈكنداج رار هلع هلکت 1 !رذتلآیرلکد یا
 یخ نن یکوم دکشت بوک هیلیا قرص رافراضخ حین تا تا رانمهربو نمانابو

 نارفعزةدننزو یداهیداج رد خب مالکو خیصفرعاش Toor O خو روم وداح رزاواشلوا

 هل مهم یار ر نوکراحردبطرودراب رردءالایلسهدس رعروس دەر ابن یولکدند یمیزام ونصر لارا ن دور طم کز درج

 ارد حرار مش كنا وب ز زو> ردفورعمیل-!وور دوزادیرلکد ید هساب سد هدس رب ع کر دیح- زن هدننزو نوک او با

 مروارو د هضوح قحهراقبح ینسهمش بوسنکح هل نا یزواهدننزو تسام تساج: تساج راد ددر ی هقوک زا ضمیو

 هزاددرخآ ندراددرب بدیم سس وک کرد فوزعم هدو سوقانسو آبادی بعت نابم مزواو ین هنک

 رلربدمو-اح یخ دهب یدیز نشاطه شخ و رار دیا یبعتیربخ راکرتردهنسک ن دیا سست ر خؤ نروتک نورتوکراخ

 نیت وزاد هلن ااتو نون نتن :ننوتساخ رای دندیدیز ن روصخیراوا هیدنش هکوم 8 هدقلضاس ردب رلکد ید شاخ ی هد یکی

 لغ شوا لاند اصو یکی اد هدننزوشام شا دمتسانعمنتشادو یو هدننغا دارو داو درو :

 ۳ نردهدنرب ی.هدعم هکروس دهنعاسروف نون ! رعاج رارد هریضهدس رب وعو > ہد کرت 7 دهانعس

eرد هنسانعمهبقو یسور هدشزو فال فاح ا فاس یدنلوارکد هکر زد ةنسانعم لو نخ بو سعارزییریعتقاشاطراکز  

 هد دعتم نص اضشا نوکر نودع اتعانقەن هح وقرب هکرون دهن یراو لوا فاحلصارده اعم لوا یدو فا فاح

 و ران ابا هم نس وشک اخزونلواقالطا هب یسورقخآ یشابفاح فاح لغو الضام دیک أ i ندنرارکت# واةدننلط

 او نو نوا رادتخلهددطا هلم ېم نیس ردندنسهرودآ زوکه کرد هنادنانلوار عت نز همچو لجشج هدنزو

 لاح روند هنحاعالا وسم هدننزوک اب ۳ کا اح ید اتج میر درو و ھت هدنتخلذنزابودنز هدننزونکشوزاب ۱

 رش هدب رعروس .دیتد نا لاو سما دف هدر عرون دهنسهلوعم هکبشونابقو قزودقجتوطرنابیلطم ۱

 هعاج هلسز اف فاکر کشلاح اا روس دیده هنسک .عاجوردهنسانعم عاعوو عاجهدننزو شا ش لاح شلاع رارمدلاز الا ۱

 ارکان محو هدانا مھم نیس رارید هده هن سک یب رول یلاص ی لاصو روس دهب هسک نالوادیدش یناعودو صرح |
 هلا نوا اطرد ص شرت ندهقلاسهرفک تولاح زدندآ تفالوزم هد "انموسهدنزو رک دآنوف راس رد هد

 | لاشانو اش کر دهنسن نانلواریعت كلكه دننزو هلال هلاح ردشلوا مالسلا هیلعدواد ترضح  رهظدردرصاعم |
 | Ef هوا كن یدراوهرص یبولط شازوخوا هاد جاتو بول هدنلکشب رسیراتتشو ادم فلعوزاسو |[

 ارا ارش احر رک هب هناقد وس رد یر هنللوخ رار دیا عضو نی لایشاورارتب هر زوا نولاص وضهرکصندکدلدادش

 یکن قاتسپتاوزبسو قیقورایخوز وردو نواقرد هنسانعمناتسدیلطمهدنزورملاهزلاح لاح زدنخ اعالاو سمهکر درسا |
 ردصاخ لعهنکا اكن رهشهس ماج ماح ر دعا نانو ۱ ميکحرب سو رب سودمآاح زدس رعم لایملاچ ضعملادنءرلربد یخدزب زمان |

 هب هشنشنانلوارمبعت ماچ هن !هصاحو روس دیده هس و رولکه نسانعم اس و حدقو ردیدآ ؛تدالورب هدر انارو

 رر د ځد نساماج 4 هدنزو تاعاس تاماح تاماج رای نوا ارلکنر ناو هج هاکورلروق هر ەر خرو د

 ردتراشا هب هلاس د ولع هبا شوک آ یوربشزارب ماج ردهنتسانع#تاماج سامان یدیارهام هدتیاعهدم ووت مک
 زا آافص راعشاف هننلجااربا لاودحو یامتسا دکرونلوا قاط اهم داک لواو زور ت دنناهدو باتو



 اِ

 ناخ لوس هد زوم مے مت رولوای کد یناکو هصفهدنزرط یکلموکمعو تام هکر دنس هما ییهایس تایلمت كىلىت

 نواب ودر تو کردهسانمنیایوتشدهدنزاوسترو دە ” هنکحوکر روس دنا تابراکو

 یز ندروصعو نایک ست اشو لمکم یقلخ تان همان زف نوق کرد هتسانهمتدالنلاواوو اروم د ےجا ہد رع

 ترضخ انا مهس نس راشم ردور رج ینالعار د سادا فرط لتمکحردن "رابع ندنسلوا لطعمودمخم نکی |
 ۱ رشد :رایعندنب انع و دادما هقاقعتسا ابرار ًاسوفت اینو تانسا ردهتسانعمناساومهل و و لات لانس ردهنساعم ۱

 1 .دنزابودنز هدسرو نیس نت مت ردنرابع ن ذکمروتسوک ابن او تهارک یفرترونقزو کرد همان زف دعن لو ۱

 قامت هنزابو دنزهدننزواتنمآ انس روم دنت دەب رع ردهویم فور ع» هكر د هنسانع مز وغم دنن

 1 هنگ وایژرهدس وعر روس د هشلاس نالوا هدهاشم هز اوقب واه دننزو بارس باند روتر ,دننطهد ربع وده سام

 ۰ رازاسو کو و هزنیزو هتنکه مت هنس ردترادع ندنعابطناهدکر تشم نح نذر ڪم فا روض ر وتلواریبعت شود
 یک قیعیو یاهدس رغر ولور تا داور دهنسانعم تردقو تقاطو بات هدننزوویر هبا لوهح یا وست ست ردهتسانعم
 || دهنزویامس یاو ردنزابع ندن اشک لام ندتهج نالوا یضیمانکر دامنسانعمتراسدمدنزوزاریش زاوم
 ۱ شکر شابا هد سرم روتر دربند ش ابو قامت مربا فدکودمنشاتعمرّوبت

 : لوسوم ردنزابع ندززرآ ییسمالوا لانلا عرتسمو لاال نخ ندادن ي رلوهنز آنتن اروم

 هدنزووملهلنااهومت ردیزابع ندا طا تم هتد طوال نالوا ثداموخ هکر د هنس انعم ت اع*هدنزولوغرم

 هردصملنآ OT .نرتقسهب یم فززسەعاح :وواهتساتعم نيدو لوکی رد سعه ج وپدر وس د هشوق ل بح

 ردد سرب هدننژوقشاع قدا ردهدنزک د هحونممیات لّوا تایر داسی یغل یکی انواهدنابج وا هکودهدنناس تخل ا
1 

 هذ کي یا ا اتم ند نفد خاط هکر دیعما خم رەد ناب رس ەددنزو اتات هل او اسا |

 ا و دنادنسهدیسزاف روش دەنى ەزت هدشانو لار وسکسفاعو نیسنوکسو مال مک سقس سقیساا دربدسارد]
 ترش درس یخ تو طم زون دهم ع ی :راکدید هل رک هدننزو صاغ نهار دفان هب رقع عدل یسالطو عهادینارمش د یروع|

 ۱ داری دماج :ماسلها کر ادیب اتعم یوسنسد هدننزوریساو هلا بچم نع زاد ر درنو هدرار دا ی صبح مدریول |

 | تووط هدلااعادردهوممرت وش وخو شنو ن روس هلطوطخ ناولاوهدنلکش تواف لحوک روس ا اهدنکرت |

۱ 

۲ 
 ًا
۱ 

 روک کرد یی فا یی لنز درخقم یهدسو یوقمو نڪ شامدیامستسا راربد یدهیمارم ار دنا مام تا

 هدرارب قاروح چروک دهلح رهک مدن دز عراضعبرار دیا لاک نیو رصاب تّوتردشاط ضا .یزاکم دند یشاط

 تلسافد قام ا تلا نعم نشتر ا هد رو لنت لس كنت رولواهنسنبهسش ەزۈط هرکضند هيعصت هلن :آتودبا نو

 هال اردهنسانعم راک نو شن قلطم هدلصاهر ول سه تخلردیوتخ یشوغنو عیانصعیادبن وک اب کردیا قا

 یخ ید کتک ندا ع وز دوس دن زو لف لمت ار نده تم Af فا بانیدلواصاخ لعہدرود تم باک

 شانس بول رللاراک ر شم هكر ده انعم تبه دنتزو غم تر دهدنرکد همو متم یا تلا بان رد اب رسهدندنع

 مشق هک TN دنس گی .دکردذرفس لدرخ ماهی وعزا مدو رفع ها کااژاف ءافن روس د متصهدمب رع راردیا

 هوا نفاخ هلا لواهدنرلر ابد هکردزلاح هلک | ریبعت ذکروسزول هکوبراضعت ردندعو ول خد یر دزانزازلزرب

 ردتفلوااس هرزواناس ییرکد هکردهدنرمسقت تانانکو تاغل هر دص فلس : رع مج نرتقسهب یس فوز رانك ی شب

 ناک اردا جسم یب انکو تخل ی دیزول هد > وتغم بانر هکر DTS هنفرح یلاناس یکی

 ردهدلن را هلق ةرطت درم هلن اه لح ودیا مضاسلداب اح سلب اجر ذکید تیک ودان اتع ھور هدندنه نابز ارو رذهتساتعم ماقا

 ةدندناح برغم هل اثم اعو رد هل م هم یار دی مال هذ اوررپٍلربدرروا نابس ادكس هدهزاورد رهو یسهژاوردكاس

 رب هاقاداجردراو ممطتع رهشرپ یتدهدننهج قرشمهدنلب نه دی رها تم !ند معز موز

دل ندیااضتفاو كع |قانادرهمو قلراوخمعهب هنسک شمار عواهب هملدرپ فون ولو ونک وام
 هد د

 1 ct KIIR ساع ساجدا یحدهراعت له دارد هنسانعمتلسدو قوت هدنزوماو

 ۱ راضعدو نف رعهرزول نم تغلەدندنعرل عد ر در ظذ هدراردا لورو ناو ارب بعت قد ںی "[هدنک ستو اک دب .هدیسراف ردنا

 | روس د اہ یرلکدید ییزوا تراه دنا نم +دنزو ناططاس هام یا نت دعفانیاضعا یاضرتساردیراکدید

 یكوانتو مقان انا غاسواو ةراسلو لح حرو هزبعربغ هلمسهراصع روس دروکنا كس ەد سر او تلعملا سنع هد را

 أ !ندمهوک هنذوب هد رس هدننزو ششوف شم وارون دهل هصح یکی اند اصح جوا ناشلثهدس رعور دغط ات التجا

 کک هدب رۋ ماھ | رتعسهدس رعرولزا یراکخ قوح لئ امه یهر دو هدر نر دیدآ تات عور ندنناشو ا غاط ۳۹

۹۷ 

[1 hê 

۴ 
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 ةلتببس ضن ډه د هر خت هکر ون د هرلق خرق لواو ر دن زغم رت هدننزو رز لر رولو ا هب اک ن دنر هدرابسکناو ۲ و

 هدهزانعو ¿غول لزاورونلوا رعت هل درتهدنران رابصآ رولواثداح هدنزو لعاندیا ناتلعوهدب . وص اعا

 هکردهتنانعم شضژوردیازو هظندنشلاواب نویلطان اعا نکراتسق هدقاوامافط یس هل وم هلو کشک هکر رود

 هلمسشر اف فاك ناکرمت ردهنسانعمقمرفشفندز الر ردنراعندنسانآ ۱ یرفول یرهو هداضعا كسرغاولرمط

 راضعد رونل وا اک یخ دند هنکاف ثداو حو ن دناتف نودرکر :یدنلوانا هدنسهدام رنردس وکی نج وا نو تله امرت هرن

 ین وطو یاهنالوهدننزو ىرىن نکرد یر7 زدنا نارزوط قوا لک کرد هکر شکر شکرت رای دلد !قالطا هز دلیدراطع

 الاح ندندافلوس هکر دهتسانعم مطظعا یونهدننزو غیا مرد :مربت رونلواه باک ن درطاخر دکتور هنسانعمقتمارقو
 هدنزوهربخن هرتز ,د ی دهی هرس نا نلوارر بحت جب واهرردورادردردهزواعوزبیامریت رردباریسعت ماحهدراز دود

 که لکهرتردهیاک ندایید تسد ورت تس دهرات روس دهب وصیاالو هصاخو روش دهبهنسن قتمارقو ردهتسانعم ردکتمو قنالو

 ر رار دیده هوهقو هنارش ز منا هولتوو طروطوهب وصى روماجو ینالوا هدښزو لد هرخ تسر اٹ ف اک

 | هدراعضوم نالوا اعر هدنف ذرطیکماكياولارلربدیدق واج هکر دهتسانعمهماحخاشهدنزو زج بال وه یا

 دن زحزاوآ ندناروهظندلغسا قد رط هلذورعمیابو ردهنشانعم دیدحوننکسک هللوهحخیان رم مد : ر درا ار ۵ اظ ۳۳

 رتبه وعر زب ت یراک دند یس همدرکو صو یسهزوصهلاو هم ىا الزوق روس ده هبرضناقبح ۳ امغن ها نعد

 راد هنسکع طلا دید و لاعتنالا عمر ز مر عمر رده اک ن دکل رو مو ك غج وکو نغاکیو او یر اط ندیدرکز بت رارید
 دندحهدنزو ریکریشلاواو روزن روز ر ولو رعت ی را هک کی یکسکشنلآ اوللثمرهصحو تونو ل وه یان ازت زن

 نکی رتا دږر هتسکی حاص هظفاخ تّوقو TT نهدر ورد هتسانعملاقتنالا عد رسو کرو ن هذا

 “رانو لضالا ف ارعدارعدکرد هنسانغمی ارعردشعلوا هلاماردیزات یلصا یرترونلوا قالطا ید همش یل تد حو

 ردکوکفو رع راک دد نیغ ز هکر دزچسا لز وزوت د خنده | نیرعورارب دید كارخ او كىرا ونک ناسللا

 تناریرتردیدآ !هدرب ر هدنیقسومهلا هجم یازو از نوکسواح خف زرا یز ززح اب یز ردره اظیسانعم تد دو كاك کو

 همام ه تشوک هننادرک۳زانهش ۽ كلاس 1 رذرلثوب کر دندنملج هزاو آی لاردهمغن یرلکد یدهبناد درکه داو

 یتئالتناو ماظنو اغ نام اسوزاسلیسالمیلنهشاشهک مروا سکه نغان ها یدنک ندز دوش ۍابرب هشت زوزو
 قول هننیدنک هک ءرواهنف زظ ی ذنکی رسک ندردوحیوسهشس ب رونلواداربا هدنعفومّلع :اشوتفسو لی

 7 ع ندرك رشداهزف هشت رد اک ندکع ارصح هوت یفانمی اف ندنعمط اط رد رونلوارتعت

 کو دن هست اخاطا ر ور وت ددنسلو# )وتم راش اوهراد عو ق یربراو یسانعمتردهدنزو خیمُ د غرد ةناک ندقمالبش رسد

 ردهتسانعم عاعشوییانشورثلات روس د خخ داک اهوا ماع تسارودنلب هک هن رهو ە لزا یرب عفت نن 1

 لات ندعشع شم مرج والش رهوحو شت اوتاتف هکردیعاعش O (FIDE ردا عروب ده رهو چدال غیا
 شوجو اوو ەدىك شهننانش اروىطزون د کو هدر رع رد هنسانعمنامسآ هد زو لافمخ لاغس لاغ هلوا سکعتم هرا

 کد نیک نیماواخ تز دق هکر درعمأو ر ادرب یاو همش هز و طو ردتخله باغ یلدینبعو رونلوا رعت نا هناتشآ
 لرب .رعرولوایسمرکسک ییمعط یفدلثم هتصوفعردس هوو زغک ر وقرب یققحهدلوفرب ر وادق هوژوا
 لات هک داقتلایلعورذ خم نالوالصا ند راش رش ەدزاج زمشعلا رک هدننعراضمب روش .درشعلا

 د قالطا هناتف نرد زونلوا هاک ندنعاعش طخو ندباتفآ عولط دشروخ عنت ردورادی :رکددهلاغت فزع

 یلتزوالوقکیاو رد اک نیقمزپ MER اكن هلمادعا نذر نسق ود غنت رد

 یفجوا نوا ندهنکلمزوپشو رونلوارمعت رهامهدنننق هک لاح ر نر خس نر ع رونلواهاک ندقفللوف ل ۀدنراذقم

 حاور كناغحو طظ مس غتر لوا یالطا ید هن و و باتفاژ قداضعیص ناما زال نزعب : ودیعمآ نوک

 الا كنذاکوقداصرق و یهاکعص یاعدو زدنوب م ۲ ن التك لاا نوردزوس ر دوسر ڪم خس EE ندنراهتشاو

 عيت رونلؤا رم رییعت لدتسازو هکر دهم اک ند کلک« هب هنهخاومو قاواهزو ز و ند ش غمت ندش غ رونل Gis نده شکناو
 ۱ ناتشلو عصف نابز قطا خس قط غبت هلو یرب عفت مندن فک یسهمث كعاط هوک بس هک رد اسد مک دن [نتشوک |

 اور هد رقوم لترات فاکتف جک فيت رادهنسانعم نشولطز نو وغن د ن نالتکه دز فرق تر ھت ب زذ خیل

 درو نانلواریبعت شکه کر دهتسانعم تاشکه دشزوزوزبد ی لوهح وا روک زرد یخد کافی رفلاءدایز ردندآ

 دوم دوری کبک بی هرروز الت اا7 زولکه نس انعملاشو كورد هنادعمهطقت دزو لبق لس لس ردشورف
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 روس ار ر یخ زا ۱ راویسانعم ی اا یر کب هدشزورمم رم ردکعدیدوهبکاادمن ردیسهفثاط|

 هدهامربتردبن وکی نچؤا نوا كس هامره 4 ندئدمآ یارنسهدنحرب ناطر مكنات کرد هس ا

 روت دم, زدن دراطع ځی وت ر دمولظم مآ لظتریت زدکفاوه هکر دات اناا خف شفر ارایش

 نعد تویلشت هد راکنس بوردلوط تورا فو کرد یرول فو زارب عونصم ندرومدهدنلکشکْفاوهو ۱

۱۹۵ 
erase inên : ر xas 

 هدنزو یې یہ gtk لیح هکر دفق و هیت لا واود م وهم ردهدنرک د د هر eye یاب رده, انعم |
 قازبوابلاسو رک و هل اهنوکس هب زدهدنرک دز هموجحم یاب فا تان ردهنسانعم ىلاخو شوو, .رادیدا داب ںی

 یدنلرارکذ افت 1 ودهنسانعم#ب هداسزووفت قوت رد هناك نادکد کر وو هدیضغ تلاجو تیا

 لوابابزدلم شم د انکو تخلرب ناسکس هدا کی اکر دهد نمر ةاننمیان لصتم هب فاتت یا نا یدردیرکب

 یشوقوراریدیخدننافشو نینُشهدسو ءردشوقرپ هب هسوواط یشید هدنزوروبغ زوم ردهدنرک د هحنو تهه یان

 یبتیردهدنرک ؛دهروسکمیات یا باب یاعتهللاءاشنازونلواناس هدنسهدامننهشراندمب :ارسغت نا نکا هو

 رت بعت ناز درد.ففخناعزف ردفرضت و ۋو چوت قحآ یزغاهدنزو نیم نامت ردهنسانعم ىلاښو شوب زدی

 رخهژر روس .دخاقت هدس ر ءرد» وسمنانلوازمعت طلا هکودیفدا هوهدنتزو بس بس ر روم دارت هم ریخص رونلوا

TTنسب گردو تنی هدنشلدزابودنزهدنزوابنر اش بت رولک هسا ا ق نوا  

 ار رسو نار ردن دن مق عاسا تبشو سر دهنس انعمبب غاي سرو, د ناربحب هدنکرت شو
 ندرجو ندموم FE PHP صرصمژ قلع لات, ردنا اره رب رف شوهدموهتشکرسو ||

 نالسکو رده اکح ندنوصقح هرغاج شزفو رازامن نوا لانردنلک | نودیوآ یراقحوج هکر ردروصششلزو دا
 تدنرب یربو شا دنده الایرنو كس | شمافلشایرب زدراو یانعمتردهدنزو جد چ ر زد مسا صوصح نر اناج

 هنحاص ضعد هکر دیرا هری قع نالتحاص بولنعاطهفارطاندس حیالح ضعبلا دنعرون نوک شلحآ

 تو قو عاررواک الف هدنعمولردهسانعم ار دشقمز ق ةن ثلا رولا رولا پوشان هنشاب هنتسواو هنلاقصو

 دوې هدنزو لا ف اد روسد هر هنن نکسک ی وا قلطم هدننزوزمیم رحت جن رود مسهدج رعردهنسادذعم

 رد اھا اھي ئا5 اب رتاج از رزوا یشاوهو باو د هکر دغا هتشرفرب ۲

 ره اروامندلمآرهش بای ها مون د خدا هماربپونار دی ioe سو ا و

 یزدان دراز تکنو ایا ی 0 نم میت نایسرافیدتلواناب دنا

 قبضو راط ۸ ردهنسانعم تضغودکنوا ۷ ردقلعتماکا تساحو باکو یشنموزعاشرار دید كافر دردیهما

 ردد ارو دەاشەزۈكو تىر و ناجا ۱۰ ردزاحخقلوا هنسانعملتمرد هنسناتعمینالولو هربت 4 ردهنینأنعم

 رار د یخاغا نووتساو شد رک هکنوسلوا هدة سرک ر ون دکر ید نیلا نورواره ۱ ۲ ردهنساتعم تبا "وه و

 ا هنمآ هک ونار کورو دقوا یغاب هک وشلواهد هر عمرك رر دیاری بغت نرس کن ن ووبسلژاهدهنیفش رکو
 ونلوا رعت حوکرا هکهجاعایصب كج هز دنود كع او هب القوا یج هحنآ كع او رار د قواوزارت هکنوسلوا حاغا

 ۱ زد هنسانعم تؤمموناماو تفاطو با ۱ نم رعروندهنکح امر 1 ۽ ردهنسانهت ناتوطو |
 باوا ۱ a EEE 1۸ یدنلوا رک ذ هکر ردهنسانعمروش ۱۷ دوس. دهالس .قوا ندندارفانالتب |

 رایت حدق نی رزو سکر ۲ ؟ رار د ج د یرو مزد هځ را ضا شنخرب ۴ (دهنسانعمسابرکوز , ؟( رور دسر
 هر هنسن یکی الوا ۲ ءروسد ههنسن نالوا لضفاو نسجاو قاف ندنعاواو سانحا ۲۳ رون درک نابنلزا

 ناسوا رش ۲ 1روند ەنغلاوي كفتود وط ۽ ه لوا لداعمویواسمهدتفصو تیک وب هر ری کر هکروئید| د د|
 ردهشاوه هاد نانلواریبعت هغاض کلادکر کرد هنشانعم حزق ساوقهدشنزوداربث هنر اف یاز هزار هزارمم ندمشبانعم |

 "هلمادومر رزبد وال هدس اا دهددع زویجوا هدننل یولپهدننرو تنس ی هلا هزمهیافخخ تباربع تمارع

 دننزن رب ردهناک دک اعددیونب رقت ندنکفار قر دتسرد هدول دف ذح كن هزم ھر دش امسضت هباددع نو | جنا |

|Éیکتا ناننلواری بخت درو طنت صو تصح هاب دنکر ارطاشو رلکب هکر دیغاشوق رطاشهدنزو دنس رز اب هدخوم یا  

 یک قارقنجو لیزو ررر دنلاص رل هنس ی . وقم نادلالخوزتکهز هز هنجوارب ںولاش ود ن دنر زو ایران اغ وایم

 ردلیطتسم 3 کرد دغم اا كيذاک بص ر صرت رار دناب راب دنه ردذراغتمهدناتسدنه ررروملاصهنفرب ط

 چوب خسارت سس نیت و

0 



۱۹۶ 

 جن قمر وتاعوغو هدب رعو ۱ یلغیحو هطاسو سسهدنزو ندیشوک ندور رد یضامندندیفو

 او لوس وکسعو .رد,تصو عایسو دع هر هکر دهندانعم كم دروم وگو لنهزکوکد د یمرهبح هلجسحو

 ۱ ار رول اوا هدزیاکنح یش راد وهدعاود روا شارا رو“ دکر د ةنسانعم عشرا ب وانيق كچ زا تکرس یوا ذا تدروغوارب

 رلرب د یدهحاص مانوطربو رو دنع هد : رع رد هسا نعم مشو زوکہ دتزو وغ لول اروند د زدازھەدىن نع

 لادحو كبح هدسرو لوع لو ودیکرت هدرلانعم وله دن دنعراضمرارید ید هبناک کت :اودلضودکوت هارو

 الوپ واور ارب دج دەنفارطاو هنس هز "ادلزغاو روت هرن سبکی رک |یزغاوردهنسانعم ساوصو شوکودو

 هد هنسورو اب كیو کوری د یخ دیز ایخی غالک نانرذت ایر اک دیدی چنو که پا هنزوملول هلو ردزدض مسا ندندیلون
 | هدنیاع یرلقل اوو هصق یراق انارو روس دینددکب :وکیراکشی راکد ددرعزورارب دور هت رعر ونو اري بغت ا واد

 کروا هدجزو ندیلور ندیلو اربد هلو هلاقثم قع یکیا تلخ ناتسدنهو روناواربخت یطامهنعوا نالوا لبو

 موفر مو هدر مربع ووس د هعاسمرمصهدنسخل دنزاودنز هدننزوام رامو ر ر ددنسانعم لکه رطریو را ترهنو ۱

 تانمو کوا لعشمییارف 2 رد هوا یماضق کرو دەب هبصق لزا ړل ز مهم رج دمو لو غشواو نمود هو رز دید
 نادهزو جروروم_د هعسرخل شماغلوا ممطت هدسرو نوک نوت رڌ دکر هرول ړم تغل جنین اس زا

 روس دید هنزتلک ماجور د یتا نالغواوهزدم هدسک سردع هرظلح هدبان کت نینچهد ر دام نطدکر دهنساتعم

 . 3۱۳ ۳۳ ی نزخو کیر ap تا رددآ تدالورب هدناسارخو ر د هنا نغمو خد رک

 لزازاو هس هکر د هنسانعم اف ن فو یسهلچ هلو یعیود هنسانعم»الوخ لج هنوز دنور د

 حدزهدس زعهکر دهنسانعم تع>هدنزوهروع و رولدا تانعم بو ستم ەنشالون ورونا قالطا هنسهلوقم

 یر داهدننز روی وک یو یو زدکعدتاه تاو 2 هولربه ول ر زواک هتسانعمیالو ناعور دهنسانعمهووب هدنزوهوک هو هور وس دا

 تفاتتو ت وعدو ردهنسانعم ېوطو نزکو د ابا لوه واوو رو اک منینانعم یوال .تاووردهنسانعف لخادواآ

 یو هد نرو كب وخ یو رون دهقشع ةد ر ردینوا ییشمرصهدنزو جرو لا لوهجراو مور لک ام
 لح نالوا ب رفهب رشط بویطو ایرنا عاع دا هکرراوا عدم را تای هلکب دی کرج ا یواز دنر خضم |

 ربهآتوواوردیسورتوب كن هپپج کرد من انممرس ق قزفوهبت هلاواو رسک لنو یو رولکه سان هنیصکوب ونزحخورولوا
 سوق هدنزوهیوم هیوا هب ول رلزولکی :زغوط هماد ب دوکروادیص اک اتر دیا | بصن هنفارطاماد ادا هکردهنسننانلوا |

 یا لضتمهب اهنا کچرا یرکب رد فر تو اج مالعردهبلاوه هرب ای راک ید هما رکنا دکر دهن انی جز

 تردەدننزو هب هد SF JE هجوتفمیابلوآ بابر دلټشم ,ییانکو تچخلرکس نوا هدنان حوا هکر دهدنع«زهاتتم

 ثااترر دلت هدینکرتردیند اتم تیفج کرد نباتا چال نان رد هنسانعبم لۀ بتا بتاجورعفو تب دیرب ناو یسانعم
 لا ردهنسانعم ہکلوسابنالوا هدنر ږغ ص هخاغش مايچاوللثم رخو قو ةن عیار ند منی اتب یالوتناع ۱

 | ردهتسانعم قلا هزشندبمزوا دننزواښر تل چ ا رددنساتعمق کو قاقشوةراغم نالوا: دراغاظ ەز زو لا

 | كبت د دیلباقملابرغیوز ندیم هلو قم تنکویما اک ا هک بدوو بلغ لارغا جرا ۱
 مک جر واکهد هبنسانعمناب رعو یخ ابو قالږچور

A E Eileتوف  eایچ هوا نارب دالا مدع هرتعاعسو تارو هب  

 هناةاننمیات نیم ردتخلهدبآ اهنوکسنر دیک یهندنویردندنیاقلا لاز سیر نیمه درک را ارب عت نرخ انج
 اراک تخم رکسعرصو عوشابو ! یدنلوا ناب یمانعم انا ردیدنیاقلا ناعتنادمنیر هدننرو نزم

 رولکهن اتع لانو وو نایرعو قالیجور دیرغصم بتهدنزو تل لمهترولکدهتسانعمتع اطاو بید تبالوبعو دن
 عامر كنا هیلس| رد رع 91 ن كمان ن تانشوهنناهحاونا نیاردنان داد شیپ نطالس تل :سروممت

 تزونوهطو ران دبد دود سروې کا ندسسو یاداوا راو, هپ .رزوا بو دنا" مازا !ناذیش یدنلوا لامعتسا

 ا دارا هکر کد الغارلنآ اردا سهاد ول رند ىد ەد رج نیخنود هنس انعم کیفیت سفنوردتغل ید نیمی

 رار د ید نوراب ةشسهکردهدٌ رق هم ر ږد قلن امروارپهدنساضتزرلا رادهدنزو هشيدنا همه هیت زار دنات اما

 یی دا مزلتیسمییکرس یرقود یناارونلوا هب اک ندارطضاو شالتوزودهنسانعمرربز روررو :تسواوتلآ الاوت ۱

 ردهنسانعم یلاخو شو هدننزویهس یمن رویا ویالطا هل هد وپه عم بعالم ین اتو ذ ات كندز یکی وهم نو 1
 : ردعضوم نانلوارمبعتروکوتشو هاکسوت ب اک یدآ ری تماف هد الت نو دیرفردیدآ هدلیرب هدننزوهشیهه هم شدن

 اس ءو وو قلا پاو قالی, ر دند نابیت عاما هدترو ادو یردلا ءانشى انآ لیتو نت تاتو یه رد م اول ا نط

 ڪت



TEES ITEنوعان ناز ویا یزد مستر تند  

 هدننشادن زاتودنز هدنرواروشالو محراواارو ردهتسانعململفوز ر رمشعیداح رد هنس انعم نامهمو تفابضو

 رهنلااروام کر دنفرطهنوآ كنومآ تآ هدنزو ناروم نارو رار د رد هد رع رو ڈا هرغصو هژوکوا یلطن

 یدطا قاھاش تمام ئ ول نواردنن وب و زت رتشذمان تد نارو زد هص > نود رف رو نالیشهکنلوا

 بو هی زور وش رو رو ر دو داۋ ارداض هلند ی رش تبدع ها اه اوذنسا موق لقب ن

 نخ وک رو رو ؛یدنلوازک د رد هسانعمرو لار خف جرو جروروسد دتفک هل رع رع زدهتساذعع لامقافتا هلنلوپس

 رددغل ده دبزوتلرزت رازی د ءاقجط اتل ةئ هد رغ روس دا ند هنيا ردیمضت قوا زود شب زد ر

 قر وق لنقهدرابد عبو نولکو شکر رد نار سوره دزو نشو ها هو راو كرو و ردد ا ی ارنازراممریو

 اب مه اما روئلوا رسعت سدا ودا تفح هدشزوهدضوم هورو رود دور ردشۆق یراکدید دید

 ۱ تداع هشتاد نائلزتو زو دىن دەب ین زومدو زدزوناب ی راک دد لاقخ هکردتسانعم لاخشهدنززءهروغ هرو هر و ۱

 حو د ریش هدناراښدب یههفثاط لوغم رون دهرو یخ د هعاسو ر مر کید عادلا كناغ ڑاکتتحو زدهنسانغام ناو

 كکروا هرو ن دروس هال :!لۆنهچواو ندير 1 رو اکا ركشكا هدندنه ناز هرو 3 زهنااعا هدنسهح -رذ]

 یمانعم نردهدننزوز وزوار روک هتسانعم ولوا راس ی O وا شخولو ترغلو

 ردرپنز ەدشازىزاۈ غا قاش زەك تاغ ىڭ اتا وعاح ر رر هکردهنشاتعم جاراو ا یر راوا

 ردردصم باند نخود ثاانر دلارو یا ایلاخر دهد نوک فراخ یاباناداناو نشهدنهاشدامقدْهع ۱

 جوادی ند نوبیا مدا اتکا روش هم زن یار اخ ئاز کا رو روا ر ڈا مس OG ا غار

 | هدنزوایزورهلا لو هج واو یزّو رونت دهتژویاهدنزوآ هزون هو هرو زدنودن رف ناک ر دیش اتع زوور اس رعم
 ارولوا هاب زر طهداشنالت اب نان" ات وام ۱ راش نادر ناک زانو ا دت افراد و نوک رن ناک وع نماز ۱

 رولک هتسانعم هنمشسو یکورادرب در ط مو دروناوا جد ەر هان الو  :دنکتهزف شعب ودیوس ام هتل زار هاظا

 ات هنافراع فرخ هنافد رس راةحس و هلنزو یزور ها یژوردزناج نجیندمناطختو تن یاوآ ۱

 ا اشا ی زن زره تو دنا عید رول یزاودرتت مد راک د یا کنهآ hS کا لک دن اڌ

 رک سوی اج فولاج هد نرو ندیش نوک دیزل و ردیخ املعف ندندیزو و دنور درو رزلوایم دنر دنافاضارازرر ت ۱
 ۱ اشر ڭىەدۋاو ىلا مافتناودتسکو ىا قرون آواریدعت لکزاکدردکرب ز از آو تلبانوضشو ترافو تا[
 | نانلوانمهت نن طم: انک نک ردن اجرت ا هدننزو لنشوه لا دلت هد نیش كنو قىد ۋەش ی ۱

 1 نانو هد کو ند هنسانعم تربذقو لتفاطونات دلو غول نم و ش و رداع“ نزلواد دون بدو ی از ۵ زا ۱

 قشاولو زوغلوا ریخت ناب ردق ىح هلو هکر دالت شناس چو :وعال تو ودر واکه تشات تدالسو توتوروزو مش

E BYنلاربتو ۵ !یضزادنزو تاشو اونم كامل رد اعم کر دنک ل ناد شال او نالژآ ناطخراهضر روا فخ  
 ھه

 حجار و زرند ر دیکر ند دمو ټر تدار اد دود: نکر درد شارف قت هزواوا نیونانهدنرزوآ" هرگز و

 ۱ زوم تسانصو داغ زا ران نر زولوا كعدینک خنک رووعة دنر هنا وجرب لاد ناور ب هد 8
 ماچ هدنزو ناتو ناک رو: دۇئا : هر ی راک دد یدک کردشع ۱ ردت هللا هبرک وڈ اتم

 هشاوکه توت اولو م دو قاتا کردعضوم نانلوا زانت اکو یشهطوا قا ر و تک ۱

 ززویلوا منعت "سفت قاری هس ردد كت هنلبا قم اا وك هبلوا کرد هنسانعهتوعال توق هدننزوا
 راتو EE نا کر هو رودلوا زانت یز 1 ۇت دهفاعط یراکدتیا ناعتشا رار فام ندیکهلووا[

 هدر عردیزتقارطوت تخ نفر اعهنور اف کرد هستم یزو دنازویقو و ردوا تدکتنا
 لتداخ ىش ۲ک قوطوا یباغآ لس نکس عج ردشنانععخاتمزبههدننزوغود عود هناکتنددناسارتومیزو

 جاو مود هدنغلیور جاعو اغوا یدئلوا نات هدشتس هدام روند غات ید هنختاعا ناعدعادو زواوا ليك

 هدنسهک وا طخ ی یراتحباض تاذرفم یرضتو ززلوا تا هد اغ ی عطار رد شعار ضرب کر ی ۱

 ننکعهدب رلاعط وس ف ۆۆ ودراما هد را زکر ردوشناهدننزوفو اوص ف و ول و ردنا رەتلى اغا قاد ۇئ نشب دتا ر

 روند هناددخ لنناروکن الرا ثداع ندنشزغلغو ر وش تان اوبخ و رک واز هد را زا :رارآ اط قصاخرداذص نک

 تولان نر داضؤ تخلو لالثخاو قللغشراخ امو هکر ردفان هدنزوناخّوط ناوو رداتغلا هد لۇ دان

 دنلووب و دیدنی افرا ریکردیجن یضاحخ تب اقشا مان یماوور وشاوآرتبحت هروخدک نایفطو نئروشو ین اع |

4 3 ۹ r 



 ۱ ا اذکروشن دهدهنسهدارب تازاغراسو نوتلاو نشه کور قانو روس د ساخت هدم: رعزد رقاب ندنعاونا تازلف هدننزو
 قازلف ولام ج وورفاورومد لابو هد اوزربوراردیاوبعتخدهسروگروناواربنعتینکا ازدرله ذرت ناق ندنزجا |
 | نعرفود نیا ده اودرح نالیخاضبوانکود هنسدننروا نیک لود کچ

 هداك ررر د جد سم ټس و کوا رونلواقالطاهراءیرنال.حاص نواا ارح هنفارطا نکرده کج یرقان |

 یلاورزمد هکر ابو زارب دکوبکرومدز کو کر قابداشمرار دیار بعت لو سکراضعوو رب ذ لاو نودا طرح |
 ۱ عنامهنسد رق شیدنالواهدوقوا ییاصعتسار دهریر نالبح اصبودارصص REET ر ومد ش مزق هدشنآراراد

 یکادون شا تاعوس هدمنانوب لمالو ممت نزلمایو ردعفاد یترضمو بداح یرهزرفا عضو هس رش موحسو ۱

 || تادرفمتابو رولو اول دهد اعوواع دز ادعو ذیشان اک یاری رار د قلعهد- رعردیحما تامر ندنعون |
 فلهم نح ار رارراوص ڻالآض عب هلکت هلغلوا ولت زواکندنموادالبدکر دنوقیشخطهر وکه ناس كتا |
 [ هدنزوومری ومهللوهخواو ور و ور و رک توداراواشندیزد هکرو تو ىشروكەدننزو نابوخ او انوفا اول زولوا ۱
 ثلا E یلاوتمهحتدرا زب یرب فا ردهنس انعمهبز نورتو تاف تاق یرراو ىسانعم لا

 سماخ رولوانوکتم هدننادرمشكن وضنکردمنننف یرلک دیدرب قرق عئار رداواح فزرعمنانلوا یمعتاواقر ۱

 يازو هزب ول هر و ردةسانعممار:قزر نسداسرون وند هب هنسک نش مرا هب هبقا قن دوکح هاب قشابمش نر طا
 یلدنابو ردهتسانعم , نرو هتک نوو كيوډ كبو روس د هنک و وک تک ةو دز وب اتو نواوت هدننزو دص وم هل هوش هوس ۱

 ےکلا كمان ماچ قو بن ردها عزب جار هدفاسدشزو یعوا هلند نو کس یکیوت یکو ردتغل ەدە اانونونوانت

 ضاري ددودهماعرد ويم :فو ر عم لاو ت تول د دخل هدیلن اتکیاب دنا ردهنئاوه مراد ی کزاکدید هاص ۱

 هبا هشم ىا تو رولوآ ل ذی هام یسورقرولوا یشک ارد یدود مشکی و هایسور اداری هدهصاخ یون | ۱
 کرد یم نانرکوب لکه ستور ون .دضماح ثورولوایشک ادکهن هنهاننوولح ثول هنس ولتطهداع گردن زغم ۱
 لوه واو كود زار د ید نیذحو توو لکه ستو هدزا راش ەد هوویم نارها ر متت بای چن ززد ق رام لا ةر فید رغ]

 ضوصخم هنسهنحسانو نیوز راربدیسد هلاوقو هکدود ندنماسقایانو رو دهنشوف یظوطهدنزو كشوملبا|

 :ازوک. هکرددناز ےل نانلوارسعت قج بزا ندنراتلع زوکد هدنزوهطوع هبو هیون ودیحا لدزارشوردیدآ سر
 اضعدو رونلاص یک تورة شموب اکو لئ امههاتسو ی نمر قر دناروهظیدهدنس هزمش هوش وهدنما نكنغامق

 دواکه نسانعم هنىقسۋ یکوردنشودی طوط قورابددیمردتیاذکوراضهدرزبدهریعشهد رغزاو آ دتا

 حورذکعو یرلکد) ةرپمرو یی اکدند تقدص همروبهدیکرتو شهد رغندنعول فدص رک [یانو

 یوص لس لا ةد حو یابو : یابو مج ف رن ول تخ وا زارناد لحرغسهدس رعردهوسسفورعماکر و دهاولاهدننزو حوع

 مروان هدو نت نحوس نتخول رد نضام لعق ندنتخول تخو دولک هنسانعم هتسرفو امور د هنس انعم بالامس

 اداوكامەدواوىتمراقىخو ك کی ورد هنر لاثعم ناستکاو یمن ازقو كلی عجز از او لتساو لعردو قمحش اسو كم وکو

 كمکب دو تلباویتسجو قمدرآو كلغ |لصاحو قلا ور دصوصخ هماقتناو نیکی انعم كمکچورواکه نر انعم كانا

 د ایکن وتمانم تو هدننزودوس دو دون ردلوعفم مساندنتخواهدنزو هتخوس هتحوت هتح ون روواکه نر لانعم ن نتخود

 هدنن و ع رارید هشوق :نانلوا رعت یوط هلن هلو هحم ؤاو هردون ردهنسانعم نمرحو نغم هل اب الو ھو او: یدنلوا

 هدب رعرارب د نند قوا نسج هرقو کما شوق هنتا نرد فو ر عم رد نخر رەد ۋىنىس کردو روش دیرابح

 هنادیشکا | فورعم هکر دهنسانعم قاینوردیونقم وانت رارید تخدردامهدن امرکو ههادقهدناهفصاو هصنصق
 ۱ هکرونب دک 8 ك ای راک د دیدناردلانهدماب و هدنزو نو تفازور نوردوت نودردو وت زدس :رعمخیردوزردقاموص هماعرد

 خاک ادردعناسکموی نزاع راز ةرکن الط ییسهراصع كنغر از د تارک و ش همت در اعتمهلا سرود امطالانب
 هدوب روس دیوزهدین رع ردیلب اقم لت هکر د هنسانعم تچ هدو هولوف هللا لوه واو هو دود راز د خد یه 2
 ردنابرب وامعط شوم یری راو نیانعمرب نوا .هدنژزوروش رو نه وام یموشو هم کو ن غن ةدننزوهدوس

 نج ندوهنلءاروام راربد یند جرو ردلغوالوس كنژ دم زق داب راروډ هدیاربسعت نلکحهنانو ناروق ةمماعط

 لغوا یزه كجربا راد دابا: لتفیربایرلرد ارت لح بوک ودیا قاب اراسزیردارب نکاتی جت :ا[لدهننحامو

 یدلباتبت با هجم یاز غلوب یشاصءالضقلا دوم ید لتق هنماتنا ی کج ییلس بارون موق مرکب ټو
 ردهنسانعم عاهو رداهب عار زدنکلوا ناتلوا رعت ناتسک ست الا یک, یرلک؛دیدنارورارب د یخد ةت الو لوا ثلا

 ترقنو نلکروا عناس رد مسا هتسانعم : | لاوس بوروض سداس رو دید هنشهقن اظ تا
e aR maren 
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 نابسایو یمهدراوو ی › هدنروراټرپ هد | اطۋ فاو راطم راطقت ر ددغو قارب ناقدح بورابزونه هدرا لد داوا 1 ۱

 سلف دلااه خم ههاو رود همطل هدعب عرارپد راشو جت ابط ید دنیکرت دهن رض نالبروا ههر هح هلیسانآ ۲

 هکر دهن ) ناملوالمفه دنکوآ كدا هدنزو لملخ TY دول ردهنسانعم دسافو عیاضو فلت رکردنفدا صو هدنزو 0

 نخ ععاو یغاو رد ید هغلقشښفو هغلناصو رونلوارمنعت جس ہک ت روند یجدهراوند ندس . بو یلاح نالیکح ۱

 أ دوحو تیلنافعو و ناکماورواک هنسانعم باصسو تاوورزاوا مدولنوق واحوک نان ردهنسانعم تدالحو روزو 3

۱۹ 
carers 4 

 قوقوزۈھ-ۋىلواط عیاررڊ هنساتعم لانه بوضعو نعراطثاات رولوا فو هد [.یزاشحوزو |

 ا لکتتەدەنسھم لاکشار) یکه درالو زسکلنشوز پنا ايرث اکر دەنىنانھم انا لوغ نماند هان انا
 کیک و قأطمو هنس انعم لب سا فرج یشاد يروتیسكغاظسداس رر دا لالضانداویو راروان ر وک هباسنا بودا

 رواج لواو یکه زت هو یر و برقعو نالو نالبقو نالمنرارد هناتعم تایذ و مرا دنتر ون داخه کود

 ئرقولو قوقلاغو قمار اهموعضمةدحومیانرول رود دنت یک ق لابو دروت هيلدا لک |یرولاح رک د هکر دك زود ید ||
 رعراصو صحو نیلروکو یت ںحوکا موجع هدسزو رذزب ردعد ردنت ر دتل ەد هل اشیا هری ابوردهتسانعم یاسا 3

 وخد ردنت روس د 0 aê :رع ردشوةفورعھ ھل هکردهینسانعم لباد ر دتغل هد ړل رج ك لادو رج هیات ۱

 دن :دنلببه هوا سو عاهیاهمویضم چم یاخ دنخودنت دوس تون ها هنر شرتو سوبعو یرجو لمص هدشزو

 وا وخ درد هلام دعز ,يتیتلروک لوک دزد زززر رود رودنن ردهنسنانعمترموترتو حصو رهو رامورات

 وراز زونه هدنزرطدضع هدرح دکردینحروموط لع هد زو هدچ هدنت رون د هدهنشوقلنلبو ردزب /اجمدرلنا

 دیدنتر دتخل هد هاب هجم یاز ید لا دةدانتموتور دیزاکد دور شون دیده یرآلزف ازخوردس اپ ناف

 ندهنسانعم لب !بضعو مشخو كلك رواویلراطو كنکو وک دزو ندید ندید راد یضاملهف ند شد دید

 اودنت روتلوا رابع غلق یحوط هکردهتسانعم قمقبح بوراب هدنزرط هخغ یارب كراجاغا هدعسز لئاواو ||
 ا5 قند حاعاهدنزو هخع هلا همجمیاز هزمن هز ردهنسانعملع واتر و جهل اتو نایت 7 اویا ار صص ها ےض

 ندهد اشفلاوذو هدیکب ون هزوا قسنرب فوم وش حاضرا هکرون د هموم نوزواو همش لواوزدهنسانعم

 لصتمءوار نا یکیای ۹ د روس دهعدرب هصذیووراط یز عا نالو ارب بعت قم اهلذاکو نوتنوکس تن ردتغل

 غورفو وار واض وا رد نر دوتا لوا باب ر د لس یی انکو تغلزو دنا ج واکر د هدنمز ةا یات :

 اوه اینو د رن دغهدس رع ردعضوم ییندروط زیر کی دم بالاتولوکو ریا ناعلو
 ندزاس هدننزو هرارش هراو رذنعایناروت ژرابمرب هدننزوبارخ هاو هاو ردذتسانعماصو لعمضمو عیاض د هدشنزواا

 لاکر دیفدا مو هذنیزو هل ابط هکاوب هاو یک نج الاو ةتلنوکو هبولوخو غوهروسد هرقخهزاخ شادانندقلعو

 هب هنخناخ یراکدر وشد هلاهظر روعو زدم ماش هتعاوفا اسو هعق سمو هکر ناک ن الطب د رد هنسانعم نادان

 ناما یلاح راز هشیا نولوا عیاضو فلت هدنزویهاس یهاو دود یشد اکوهنا ش ریسلر از عموتلزاناقاطمو :

 ۱ ترعیان كيو كيوي كيو یکهویم شموروج نکا ماخ راریدیند هب هب هنسا نالوا« ۱ 7

 ۱ لوا يتدوب كتو ردعضوم قجەنلوا عضو 4بج یاشاوهقاو ن رولا 0 PS ن زو هتک هلی راخوا

 ۱ هرو روید هب هتلاب قجدرمق نوطوا هدنزورت ۷ درشن هدرز و شف نش وزر دهلانفم

 اصوصخو ناویح یشحواموهدننزو ند وکلا لم ھم نیس س نشول نمود رد هنسانعم مزکمو نب زعدلو هدنزوهزوح |
 کرد هنساتعم كىو او كنو رد هنسانعم یدآ دنس هدننزوندب نو نو روس دة :ناعار دهونوزجو و میت لو شن کر

 هيب هلااه ر روهط هو ردتفل هدا )میم ءار لدی ناو او رد رد هنسانعم ماججورب ربه دنروو بنچ وکنو Pe دا

 شفنه قلطمهدنزو یارک نی ماو ردهدنرگد هژزوسکمیأت نا تاتار لوا رمعتزاط هدکت سو عاصا هد رغ ۲

 تاع ها لوهحواو و ردهدنرک د هموحضمیأت ثلا باب یکه داسو اپن هصددلاعو زا رون دهب هعشود :

 قاعقو رولکه نسانعم لخ دو یرجاوژوید ونرب و روناواربعتو ك هدر لجهد تاق نافالش مرد هنشسانعم الو |
 كفو هرزوا "ی ید دنلوا ناس هد همای را هدلصار دیاطخ رض)لطورعمواوو ردفورعم هکر دهنسانعم ديرو ۱

 | رونلوا عمعت لا ی ند دنکو یدنکو دک زولك نم اتم( ناشف وددت ؤا ۍئردێلوا قال انک ابواو + ارکان

 ۱ A هععابو غانو كل نک نالشوق ەرزوار اود دە دزو هراز ک هراون رولک هددنسانعمق امهمو توغ ذو تفاض |

 ۰ توغو چ وکه دننزوناوج ناو ناوه ردعفان هرس اوارزلوا یو ضاسردب مشق 4 از شر هدنتفل ور نا هحوتفم4 چھ ۲

 لامور لابوو لاو رلرید حاف هدس زرا دهناملاەدنښغلدنزابو دنر ەدنزوابو هل سراق یاب او او رولک هشنانعم



 ردهسانعم ندیو بکر تو ەچ هدنزوذنس .هنترلردبا رببعت رورب ,نترونلواقالطا خده ەسک لغتسمو تکم ۱

۹۰ 

 عات eR ی ةا "1 ردیدآ ۱۲ باک رب یبہدرکفینصآےکحا یاشولیور و شوبهدرب هل هال شولکنت

 : ەرە : هدنمح ی امردلد اقم هن فام تنتراروپ رہ باکو ردلوقعربع کر دشایا تیب ذیلدرواصت عاوا هلسارحا

 الا کردینا مور < هن اف رعم شوک هدساورربور دناروصم حول مس هحزد لواهدموریند اشول هنسنادمآ مس

 ۱ شععبلا دنعور دیر اکر ثه نایب دهناخراکن هب هنانهفرعمنالواهدنمح هک هنر ونلوارینعت هنابراک
 نالوا هد نايم غاط یکیادایم هکر دز اغوراط یاکتودهتنانخم کا Fa رد يل داب منکحرب شزلکت

 زونلوا قالطا یندهبیدآدسحو رونلواهباک ندابدوندربتوروناوا رهبعت دنردهد درد لوتراط
 ندلوو ند+قهرزوا موعحالطصا هلو هلو نوکس هکنت رداتخو مه تا د یساهدننزوور دی هلا لوه واو وک

 یم ود هبارخدش شآ هکردارغب لر ارغب کنن ارغب کنم ردذوشأم ندنوبهکنت ورد دکر ترد هعطق نالنسک نعمرادقم

 ناتق یاب باک ردز)هراب نانرغوط كحنوکت نوکییکیسکنت هقندهقفولنالبج [ !ندربخرسهب امنوا

 هدنزورنک دن دنن هلوارسعتم یلوصو ولس هلدببسیدوجو تزع i دەب :هنسشردان نانلوز آ اهدنزو تایرخخ
 مدن ردهنسانعم دنن هدئرو وین ودنش "ودنفن رولکهنسانعم لهاکو لساکو لبتو زددنسانعم توبکتعو كروا

 ندو روند یندەتکا ای راک دساربعت ل اوکم لر ههلوحو ردهنسانعم تویکنعو روا هدننزو هدنور

 بود بوت: زدهنسانعمندالحو نرم دودو ۷۳ هد روولر وس ونت رد لعاف منم |ندن سامة نکل رد رظنه دسر دون فان م

 نارطقهدیکن ورافصرب ونضهدس رع هكر ون دونعوربغصكنجاعا 2 مایمدتفل یورمدتزو نوکم هلناهدحومیأب
 هدنرو ندو تدون تدون نت رد هنسانعملماعو ماع هل اةانتسیات شایو رفات ودترار دیا لاعاندنکوکك با !یفارطفرلرید یا غ

 نالوا رونتوقاحوا هناحرونب رر د ردن ات هماعردغورعم هدننزورورض ر سا تا نامرواو قم وط

 بصن تعبیر هسغ لب وب نیکآرلربک دنرانوک تنحر دحالسرب ندنعون نشوحو همه دننزوهرو رض هرونت ردلحم

 هنیسښاکر بلال اڌ یراوهقلح هلایالآ 2 رکیتمعو رولوا نوزوآندنراهبیغ لنشوحیراهراد رومد قحهئلوا

 روس دید هرب نانلواریبعت قازوکط هدرا نمرکد و زارب دید هب کتسوپ یرلفدلخد هم رال :لراشاکهو روند ید

 یرابهدنزو زو هبا لوهحواو زونت یک فارود تانشاط یمزکدو راب ولومر اومرولکه نسانعمنارو دخرحو كودو

 ولجو کو سو ولی و و هدوکب هلجم دنمونت رد هنسانعم شاتریو شلراب هزونت ردهتسانعم فاکشزلاخ قتربو
 هنصوصخ لع, ۱ تحاروافصو كما بو یک ن ازیح بولو هدن دد یدوحو س . نتامادوردهتس انعمواتوق

 ی سس

TURESهوم  

 دیجو کا اهت اند «تباتعم یلرا یضار ندش هنت رولک هنسانعم داشناو اضرو لوقو روس دنع لحرواو

 نا نام ناینردنوجمآتبسنءاب رد هنس انعم چمچ هدننزو غ ن ی ی رولکع ج ندنلننانتوردهنساتعم دحوتمو

 قصوصوددی رلاعف توسکنعو ههلوح وج ردهنسانعم جنوب رو اویموقط ندیش زدبلم اقمناشاحورردهنسانعم
 یاز هزمنت هنت ردلوعفم مساندندش هدش رددنسانعمقمردناس با نالمو تعادل وزولکه نس نعمت اتوکسو

 HH o چت ردهدنزک دهروسکم یاب ا تان رد یکتا اط هوک هرن ردهنسانعمكیاو حوا هدنزو هصتم با هچم

 هاو تیکت هن انعم غم راقنمقروشوق ون نوکس تن لنت جهات :نانلوا رک ذ ەدەح وتعم هلن ول

 یناح رخ تكلف. هک کرد و اشاهمب رله ر ةع تنذو نم ار كلفن ردیدآ هبصقرب هدنسراصحو بالو که لذاک رم کو

 رایحاحر ونلوا هک یخ دندناشکهکو ردبرلعقومف اوښکو ابف وداع ند مط یکیدلیاعطاقت كتلتام لا

 تشه نایروک هدنلکش لو صضصاس ندنعاتحا بک اوک هدر هدکساخ کردن رکد ید یسب رغوا ناصو لول

 رارندناموط بو دنا رت رو .دهنوط جا هدنزونابنح ناق ردهدنرک دمو هشم یا تالا باپ دلو

 ت دوکی دندمکّتب و راج شروکا اصوصتویکرول روطذو قاط وتو كار ,دوراولشورم نغحرلربدهب ون نالمکهغاباام وچو

 هناسیوقمرپ شابیعب لتمر جواهدنرولدرا كنتي قب روناوارهبختوسکی کش وشر وک کردن زو طیزلکدکح هس رادان

 لګ روس د چد هبهملبط نانلار عت كابو رربذ هک ياز ماعط هل هس رب یر ییطسوژ

 هرو ت دەر لاو ىج ورقه تسر اف یابورلر د یو قرب او یتازواصرب اکر واکه نسانعم نیز غانخؤزلرالخرابخەماکت نهو
 روس دلم هدهنسهناحرب |هدن دننع رل تعدو ردّتغل هدهلنااب دقت هدانعمولو ررکوداک |یززو ےس یراکد سیا بوذ

 رک ذ کرد هنبانعم لبنت ابی رده رلاتعم هدیعشو قلیحابز وکو هعدخو WROTE ل

 یرب راویسانعم ىلا هدنزودنکد رونلوارببعتیسرآ تشاهکرون دهیر 1 لزقهباةانثمیات خف ھت هد یدشلوا

 هدانعم یکیاول رد هنتپانعم ,بانوو یی بتاآو یجیارصص اث هتسانعم دیدحو دیدش راربدزمتو دنت کر دیفدارمزت
r : 0 : 3 رک | A 1 

 سس

E 



 یه ارنداد ردن ردا اوعەم مسا ندندتصکت٥ هد هد ردنا لامعتساهد ER هوالغمنال اوفوقاس "و ابر ران کردو راابعم

| 

۱ 
 لاثقو تروصاکرد هنسانعمسدنت سيدن روئاو ابعت یوا یتاوق ناحض دک ك ر وتس وک شاب کی قاربب ند جافا

 دزو ندر 5ز ندزس رونلوا بعت قوبوا هدیک نت ردهانعموت یفالطا هسیدنت هنر روضیزاقدناننذشاظ نوعا ۱
۱ 
 هصفو نیوکنانلوارببعت تل تالاو یکلب رعابهدنزو تدنزت هل اهیعمیاز بيز ودنا نر نتو لعاف مس اهدزّ 1

 ردانهدم اغ دننزو خر ھم مشت ها ددنعآ تكحروا روا هدشزو هچقبط اونی هست هدب tt نان ردي

 رد ی مکر یصو هدننزو یو در هلن هم نیش ئوش نرد 3 هوا

 لسعتعم اصوصحو شب هعلباو ریسحو ضوحاموعدارح ییهقب اند تو ورق نددت

 زدهنسانعم ییضوراط یز ن دراو یسانعمتردنوا هدننزو كغغ E رردنارعت زق هم کان ردا هتک قحهنلقا

O a a Sw idan لب دنقصنمات هنسانعمربظن یو لثلا عدعواکی عیاسردهسانعمهحرف فو ردنالواهدنشا ارآ حاط نسدانزدنالوق اود 

 تیاچن یرالزوکر در هش *ربهدنسزنار ولرشاغر دید آ تیالورت هدناشخ دب عساتزد هنسانعمهدرزاوب رطضمو لولو
 قوحرشعقات رد لب اقمكوکردهنسانعم کو تو قفرشع یداحر دیو تنماک یک ناک رز ردهدنسخ |

 2 یاب یعنردهنسانعم ناراضعربت رشع عار ردهمسانعم بیر قونقب راشغ ثلاثردهنسانعم رتو |

 شموکون وتلار بغ و شر دعورب ندنعاوناقرو هدننزور ابغآ راکت ررر اق یان تاو بح هلن ار دح اغا نو زوار |
 قروبلادبزاک ا رولوا نوکتمندهعنچ رب یکزو یسیندعمرری هل فرخ هکر رارردشیادیراقب رق قاذا ۱

 ر دق كح هنروا قرزوا ی مزار ود ردت قزویواتنسکی هما یش اط هنلقوزو طراز قراعتمكنعون عونصءوژرید| ۱
 راکنزراکنت روس .دهعانصلا مهد رعرر دور ودم د نو کتش نوداتنفهخلوا چازا ایل. سو ماتور را

 لقعتلاو د دوحولا هج نم هناشلحرد لطم دحاو تاذهدننکلاسحالطصاو اردقب رشمسارب نداتسح +اعتاهدنزو | ۱

 تیاغبیناو المتهج کروناوا قالطا هب هنسکلواو هاوسهناذ فراق نم ناس رده رمو یر ندهفاضاوهطاخا ||
 لتلو مس هلءلوا دوحولارب زعهلسهدابز کیی هه هنس لواو هيم هوا لوخ د با یهر کره هنر وضح وارد ۱

 نی رکنر هلوا لزوک ی یصو هحن هد ان هکر دکل نورو لق لزاهدشنزوز کیس هلن لو جم یا رک هلوا یکم نیر |

۱ 
 نام. اخ تل مشح لنت ردد ودسنماک ایکن ناکرترولوا لزوک هنس دانع كزوکن دزه درب هدننمزنآرو نان و |

 هلدسح ییز دلا اجو کب ؟وراط یرازوکروناواقالطاهدهنسهقئاط لوغموزذد نانو یرجنو لهدا ره هکردلزوک |

 نسر دوهم نم اکو رولواهناک ند و كسم ور دقمال وا تل ام هتف رب هکروش د هنخلزاط لاورد هئشمک |

 فیلکدزآ کردهسک قشموب یزود من و طیور تانتر دز اچ قالطا یخد هتلزتمو هاچ نل اعرب زعورردباقالطایند
 رولواذیبس هنکک بدنه ی و لتکید هدنناغ زدرعش رب هدشنزوزکر ه کن هبلنا مازتلاولومق ینلطم ی اکهنازانو

 راسکنت ردهنسانعم زکتت وک نت سکنت دروطزع_وننامز یلدخ هلغلوا ليتم دوی 1۲ تب وطوا
 جاش لهاو ردهنسانعم لّمع ناصقنو یآردانفو تک ورا فعض مدتخل حسف ردهنسانعم سنوات |

 ندن 1و هنفروص ناو رخ زب فاسنا حور هغر لرل ط اعد قع یعدر دتر ابع ند تلر هنر ید ا تاتتشرب هدنخ 2

 هاروا رد یظلاانعاونا هک یآرولت هکر ده طور هدر یون سکس ردك اذوفنژ لولحت زو تار
 ردم ندهنسک ت تساعم شاش یا برو و شعت رع لس ردربلاد ھ د رکش كن ردن تی

 م 9۸

 1 اودا تم دام س داری زرد هنسانعمدننام نت هدنزو سکره سد توز داوا هنا ندکعیالوبقومناستو قلوادافتدو ۱

 ۱ دامن ین دور د مف سیدنتهللادرتسکو یدلوا لعهدنآ [تنکرتلا دعب هلغلوااتعنمرب یک دسح خد لالعو تروص |

 | دنزو ندیدنخ ندیدنت ردهتسانعم زور زوج ضو چب رقوترمو ترتدو امورات ردندتلسف هحواضو عانا |

 نارولاح ش حول هدنراجما یک او هدرا هاو ابو ردهتسانعه سددت هسادند هسدنت رولک هدهنسانغم هڅو بلاقوا |

 | رولک ها رلانعمیلوا هدو آو لک دو قیام طو نیا لورو لغ  مسپاو رد هتسانعمقلوا مسپاوقصوض

 ۱ قوا عنا REESE AEE زرګر نوار بت یار كنداک ق ژرطرپ تر

 ۱ تسواز بروم آ كنترب راک« هرطافوهب ید دنیا ات زا ش ی دنیا

 رد هب ر اکنداندهلوغم لنت رارزوسلانو خب لک ارو د ځد هفرظ نالوا رعت دز وسو وک ز وس وراد تغل خده دانو | ۱

 | جاتحشو رقذو سلفمدایم هکر دراط ىلا تسدکنت هلوا شماغ یوزت یرغ نددح او وز هکروتب دهنواخ لوأو| ۱

 1 هلن مجم یا دنخودن 7 رد هنسانعم تو کتعو تل وا هد زووزدودنن ودنترد هبفشتةادایثد سددارنز ردهنانعم|
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 ییتکھا

 رج دوج ن یو تی



` IAN 

 || غیهدزو نجس نر اید تین کوب دکر ترو د ید کو كن درب یراق لار او ندنززوا بون آ هنس قرا راوط
 هدنژر هدنڅ روس د باضهدس رعرونلوا مسعتنامطروکر دنامطو صو نالوا قصالملد هنسمز هکردهنسانغم

 ردهننسکناسلواردتقم هس ار اهرزوا تمالسو تفالطقورح رد هن سکی کک کو فهر کر د هنسانعم هدع هدننزو
 هدناوررپ وزمه وسینافدکردنسکع كن ول هدن دنعراضءدوزمه راق ه دملهز لو ایت راغ ندنفرح ا ضعىلادنع

 ینمرغهلا تون نوکسو سم رسک كنم رونلوا رعت تل ردهنسک ن دیا ملکتقرملتوط هکردهنمانعم نکلا |
 هکر د هنسامعم ناک ت هدننزو نادوبس نادوع راریدناشع هدرارادمزب ردهومسسنحرب ول هنادهدرخو معشوّخمو

 ]| هدنحرب ناطرسهدنآ لواباتکاردنآییئوا ندهیمو رنسوفازالواوردهنسانعمهدیدش ترارح زوء رد عم ٌلرت
 هدر زعرونلوارسعتهط و هل.ط هکردرسهناشن قوامد زول الو ردهشصج ورالواناط حر رولو اراد

 کر وساد هده هنس لوا اقاطمورؤنلوا جارنا هلن وعص هدکد لدا دون هربر هکر ریدهقرا یل ممد صدور و د قده

 هدنسخ او لمآ ر هشهبهلوهح یابو هد تشم ےم هم هنلوا جاعزاو یار اهن ربسع هدکدشلباابوهدکد یکه ریپ
 یدنلوآ رک د کرد هتسانعم كنعەدننزوكر رش ۳۹ ردوو ر عم هلکع دهشد یاهسهدنراند یقاخ لمآردةلن امروارب

 ردزهناد یشک | فورم کرد هنس انعم قاعها ةانثمیانرسک ےمنوکس م ردهدنرک دهروسکمیات فا با
 هددنهلهآ نع نابزو ردهنسانعمدیراو منا هکر ددا نمر نانلوارک رع راریدقاموصهلفد رحت راروقدماعط
 یا ثلا باب ردتغل هدیلن اتم یاد نولو ردهتسانعم كنم مود كانم ردهتسانعم یکراتو قلوکارع

 ساطق هدننزو مس * مع ر وند هفرظ ینه وقم هطناحو هسک نوزوا هدننزو جاما جاغ ردهدرکد هموعضم
 هت زانو كس رات آ لدی ردنغرب وک یرعزاکض عنلادنع زد یهوکواکص وصحمن رلغاطاطخ هکردهنسانعم

 تغلیدن ناسقطهدب حوا دگردهدنسر ةانتمیات لصتمه و ناس یر رکد رارندزاطوخ رک قلخ راراصا

 راریدیتد ناغجودښحج هدنن رغ ردهنسانعمندوهدوک ن ت ردهدنرکد هحوتفم یان وابا ردا یبانکو
 مسشاوصوص ندزش رولک هنسانعم یشوماخو توکسور دش نکی ندنروضو وده هکردهنسنانعم محو
 ردهنسکب تحارو 2 و غاصیدوخو یعب دردهنسانعمتس هردو هد هوس اة دز و ناسا ره ن اسان ردهتسانعمقلوا

 کرد هنشانعمیناسج هدنزوقامآ قان ر دچا نعمرادةمندهاک هد نام تش درز هدشزو رودالد هنااخ ر وفات
 یو لوا هيتبلا "ىوقولن اجولتاروانت ردهلثدلاوم کرد هنسن نالوا تکیه ند ەگلثداعیار دادام فاحوز |

 کرد هنساتعم لکم سح هل اا ضو ردلقتسمندند ښت هدنزودص الا هدحومیاب دیش رونلوا قالطاههنسک
 رد لاع نج لک سحهکراب دیدراضعرورد مظعا تلف سفن هکر د هنس انعم لک س ھت دب ناور که ترد معاف سج
۱ 

 هشودم هس ردالماک لحر لکم سج هدندنعهفوصتمو رار دا هشت هناومح بک يع ند ضو ےس یلاعاریز
 ږغلوا حاز هلمخه دشن زو لدن لی ږد رغم هسغنط رازبد یلاخ هخاعرد هم شود فورعم هکردهنسانعمیلاف هدنن زو
 هرحسمو رد هسک ن هادا ندر ییددرولوا ل مهم یتشواراربد لذت یخ دهد کرت هدننزو لد نص لس یدنلوا فرقو

FAREادنعلا ةانشم یا تالش ؛ردهیسانعم یایغابزوکو هسیسدولدو هعدخوملح هللا مضر  

 ر ون دد هک ول یراکد دب تدنرزوا نونا ةن رز واك: هباد زکلاورر دیاد هرروآ لولو هکر کون لحخ .وکل واهدنزو

 ردرودنط قرعمردرو مشمزاسهدننزورومنز روت روتلوارمعت .یاطرلرب د یخو هکو كن درپ وراز د تلت ید ەد یگرتا
 هماعراردنانامدا اوقشمهلکت ادا رولوا كش وکو شم ولدت اغر داب عاعتەكردەنس انعمهداکهدنن روزا اولش لو

 راد دعا تلقومر هحسط كج رک لاو دور دیر کد ید ینارواصریاو یو کرا هکر د هنس ا دعم نیز خانحوراربدهزبکو هز اک

 رک لوسخم رد یندناب ردقاردرب صو طحهناتسدنه هدشنزولومعم لوش رار دناقالطا هددنس هناخرباو

 هدناتسدنهورارب دهزاکه شاعر داب ملعت هکر دمتسانعم هداکقراردیارببعت قوا لوبننهدیکر ار دیا ل وانت هل تلفلفو
 رریدیسهکدودق هکروند هنس وقم اغا نالنوق من درآ نوا نوساجاوق هدنزوهبنن هبات ردندا هعاقرپ
 قفخو قعالط یک ج وذم تکرحو لفستو كامرتد هدنزو ندیدنخندسش رونلواقالطظا هدهننوکروسوخو
 نذلاجروماشدادرتهدینزو ان لا هانشم یاتتلاتنت زولکه نسانعم نهض وو قمل وص وورد هنر اعم |تارطضاو
 ندنوهدرب ناناواربعتهشت هدرا هت ةد من انعم ن ونک بع درا ین 13 چروا هلو نو کت هتنت ردیراعما ضرب

 رونلوار نعت لك قرەطا فزنا ر د هسانعم لاک بقعردورد رد صم سا ند ند کدہ دز و چر ت زدد وخأم 1

 ردیلوادم جرت انعم لوا ردص وصخت میانعم ینکیآ ت شعیلادنعو رواکحا لعفو لعاف سا هدرلانعمونو
 | قعهلوطو مرد شوا یک کر رکو قاصیقو یمغطو قمردشیص نوروتک هرب رب هدننزو ندیضر ندی

 ۲ سست

 ا ۱ ۱ 5



 ۳3 رعم قرو رزقلط ردب راکدند لول نروا کر دهنسانعم قروزز فا ردهنسانعم نو یبآیربراویسانعم جرا 1

 روس دافاق می دکردهتسک نایلقا ردتقم هب ادا سرد الکی هدردهنسانعمنابز مکه دشزوهدنور هدنلد ۱

 اخرک تل رونلوارببعت کک کو یە دیازاغا هماکت لر هند نق فف دلکسلک فرح اف ندن اسلادتیاهدظفت ناح |[

 و و د فن هلی رغ هکر د هنسانعم نورب هددسغل دیزابو دنزهلجم نکي مالن هوکتس نات ردندآشاخ سنحرب لات

 یزنلوارک ذ هکر دسضدا مموهدشز او نیسکنرت ناكل رواکهنسانعم داو لم او یدنل وارک د کر دغ ك نالا هدننز ۷
 یرارهو شالتو تارطضا هد زو هسایلح هساوات رو دالوش هد رع ردهنسانعم را و نکس هدشزو واز ولت ۱

 هس وو هس واد ر زواک هشسانعف تلاحی رک دن ۱ رع هم 4 ش آہ لراد راف واهتساو لىم هلطار فاه هنسار وزد هنسانعم

 كنمتلاس هکروند هنغوصق امر رلمالفو رد هنسانعم فالغو نیقهدننزو هجو سور دیففح هبناولت هدننزو |

 قفوناسق هل هلو شلزودهدنترو صزوکوابون الرا کر وسرد هب هلا و هب جار صلو او روتن د نفد ەد ىن زعروئلوا اریبعت هلبطو هطوبرون د هښس هناشن قوا هدنتزو وام لول روند ځد هل يرلکد مارببعت رسک لر رکاوډوردیفالغ |[
 هرومدی راک دسار عت قوا لرل درر دور روس د هل ىح هلغت راوطور راتو ط شوت« ناف هلکنا کرد هننسآ نابنلو ارج تا
 یارو هوهحیاه راسلت روناوا ریبعت همدقهک یاب ناندرت قعب ردهنسانعم ناندرت هنا هلم ال دید شتو رارب دید 1
 ا باب یدناوارک ذهکردهنسانعمر ایسا راوملت ردررع نارو هداشضعب ر د قاری اززامهزپ هدننزوناعرب نام | ژرروا ن دقو جو ند نيچ ج رزواو یفارطا هکر دعضوم قجهنلوا عضو یدروقكپناهدننزوزادب وندیا هدجوم|[|
 نوکسومال رسک تسلت ردهتسانعم هغوغو هت امو یاغیحو هشقرفهدننرو حالع حالت ردهدنرک دروس یا ||
 یناک هلک كمال كلت هلو ا نع لصتمه د و قنع هکر وند همقل اس هدر نانلواربعت کرو لکبنحهدنک رت ولندن ۱

 نوکور روس د ید هنج اغا آو یکی کلم وکم و نامی ونوسز 2 رو دهن هماجز داو کواف هه او ۱ یلکب

 | مزواو ردهنسانعم قلاچ بلدو هرادلیسراف فاکو نون نوکسو مالرسک نلت رون دهل غز بطرومزات مال

 هلن ادم لنوو د هدهنعایا ناندرتورونلوا قالطا هروتلا دلش ردهنسانعمالطونوتلاهدننزورلح هل ردیدآ 1

 ۱ كتسا هلال نوکس هنلتر وتلواهاک ندلزا راو هسقسو شو ۲-۳ یتسدرا خکو ترافور روملوا ریمعت واچ هک امم |

 | طساو هننادزحرپ رب هدننزو یح لت ردیطلغفالغ فیالقرد هنس انعم فالغو نق هدنزو هخ وغزل نس هسولت |

 م ردهدنرک د هح و تهد یان لوا بای ردلعشم یب انکو تغل ترد یرکب هدنابجوا هکر دهدنعسر ةانشمیاتلصتم |

 هرناغ رود هواشعهدنب رعرولوا عن امو لئاحهنش ور بولوالصاح ندنحاسنآ هب هدرپنالوادلوتم هدنرززاز کا

 ندشماکروس د هک ار ظت هل تهح ترمع دوخاو اعصو طح هبة سرت هدنزواسالب اساع نژسلوا هن وک شرب ةاوحو ۱

 فوک ناصا هدسرو امس وم هلن هشم یانو هه یاخاش نگر ونلوا هباک ید ندکس,اتافووقلبو تب امنو شبا

 تدالور ندنتاف اتم یکلع نکدهدناتسده هلمال خذو هلوا شش لصتم هدو قنع نکارار ید ید نر هک ی لکی

 كنفت نلت ردهلغ یراکدید هلرکو هدننزو رت كلت ردهدنرک د همومه هیات ثلا باب روس دهنوتلا شهاعلشا
 ادكکسودنم زانو رطضمورشف لها هلتفصوءا یکنلت رده رانعمزامو باطرور ر او تحاجو ترورنض هد ننزو

 هجا. ناسم یعآ نوط ردشفح یکناو دل هال مسکو رار دیار بعت یک دلت هم یخ دز سز ول تد اه د ندرط قر شرد هننبانعم

 رون دهنر تحرک ن یدو بوراصرکس قوا هاوار مو مال" ےضو ات رد هنسانعم ترور ضو تجاحو شهاوخو

 | هم ناب یت هرکی روتلوارسعت تل هنکبا هکر و د هقرظ ی وق هنکب و هنس هروط یزرتور و د هفرظ یراکد تارت

 | كن هبب رغ ماسجا نالوا هاشم هقو رغ هکر ده درب رب یقیق>ر دید آ تلع فور عم هلا لسءابط الات ن دنر اتل عز وک

 هن اطمها اوح ردهنسانعم مالک اطم لىن وکس ات 3 ارد بس اعم رسم و ةع وژمط و لزههلادبح .وتعم هه یاح

 هدنلن هدننروهدنن هدع را اردباتآ ارد نت تقو ردیدآ نزح رب ندهزن وم نآزحاو رد با فدرشتادرب ندا سس

 امطاور روس دردلا ءامهدشب زعهک فوص وخا یتعیردهنشانعفدب راو عنآ هدننزو ارج و دبل وارک د کر ونی اا

 هسک ض دد ردیعورب نیوصعوزوتط ندیالوزت هتنعو ردیسا تلعنانلوا رایت ی واوا ن دنراتلع زوکهدنش
 ندنکلودنک هدکدک یشایللاو رال ثر هصقانتیسهرصا: تود تولوا ث دانی: زاژ کف وز او:یرفوط ەق
 مض ردع ناشلا میظع بارها وچ یازو فاد خف و مه کا لزرع ردهنسانعمامرحرک هد رع رولوا لئاز

 تسعرب هدناسارحو یریات» هدس رعر دید تان یراکدند لور هدرز نضعدو یرامخ را مرا هد نرو ل و قم لولم ۱

 رود هنسهرب ادو هنفارطازادامارادلزعاهدنزو زوم ملا 4چ +یازو افزومعرارت در دىك ت یلولورت دخل هدملجم

 0 2۳اع تان

 هچهاکد را دناربعتر باز قرحراد سهم اعرار دادن هن رزوا لو وین هکر دکو ي كچ و کل وا هدشزو تیکم تی زارید

1 



3 AT ف 

 روم دذ e مرواورونلوا قالطا یده او تلا رواک هنسادعمق اتو نیرتزوز د عما هاشدانرب: هدننرف

 ردهدیرقا یلانمعتسا لرولک هنسانعمتد رقو نقی ور د هنس انعم همقلو هک لنت ردهدنزک دهروسکمیات یا ناب

SEکیک ر و دهنکد رک >مزوا لس زو کسو فاک ف اک  ETIردهنسانعم لکت ناتلوارک  

KEزدهنسانعم همعاژهراب تاد شم ف اک کن هنسانعهخ نم هن انشا سا او شوق یلطم هلون روکسوفاک متف  

 یفانعم حوا الت ردهدنرک د هموهتمیآت لات تاب ناب زارب ددرک کت هک ةر كجم | هم هادی هرابهراتالم

 ولاثمقواو قار نمو ورخ ین دهن و ردمنسانعمهزنو ر خخ لون یا هنسانعم ع مراقنم فرو شوت یر ردراو
 || هلیسراخ یازو فاکر بک ناو 5 ردغارخنالوازآ یسهلعش ثلاترونلوارببعت نا هک نوا كالا
 یدٌشلوا نازار شرد ید رب ندسر اف یطالس ناکم ات هدنزودلقع ا رارید ےعەدہب رعرو ددنکد رکج مزوا

 ندهننیرغازندکک هدنحوا هت ر لصد کر دفدا سمو هدشنرو رام راکت رواک هنسانعم نونو دو

 کت قفرحراک تهدرابد ضویورریدیکههنعول هصقر دب رکدیدقواو رشد هدنس نازادنارمت ردقوانالوا و ولکود ۱

 ررد هک لغو زلرکی دةساقیو هنکی باولاردقورعم یک ر نفر اش هد وزاد رمکع رازفناریعتقوا

KEرونلوا رعت لتطو هطود نکرده سام یدهو یاشنقو اورد هنسانعمهفرغو قادر احلوس هد زو لول  

 هب یشراف فاکن اہ یز کش توا رد هنس وانعم تلکس کواو كاسکونو ی دنلوارک نکرد هنبمانعمر مک لفاکد ید شاک 1

 ینانعم ترد كن رد هدنرک  هحوتعمیات لوا بان ردلجنم یغلز کس هدب اب وا هکردهدنحسر ةاننمیان لصتم

 E همرقبح خیار رد هتسنعمهدو دع ضرا تل هنسانعمجرکسو نقد هنسانعمرعتو بید ر زدراوا

 ارش JE HEE هر هوده شلوب نل اکو شعب هدنتفلدنز او دنزورولک هنسانعم هثاغتساوراحو ردهنسانعم ۱

 ۳ رکحر اتش ین هلو بارم دو ناکه فر ظیرمغرب هلکناهکر ردها نانلواربعت ی وخ هدشزو
 باک واکس رددآ هدرب رت هدرسومژ زواک هنس رل انعم تموصحو كنحو تلوصو زکو نوت داراز

 ردهنسانعم ىق دلاص RAE لناجو ی دعاح هدننرو زاورم هلا هان یان زاتکت یدنلؤارکذ کرد هشپانعم

 رو د جد هخګراغاندکو ک هک لرب هوا هب ار توکو ینر اقفاک تا د PGE RO EET و

 ات نفاق یا فا بان روش دهنوق حوفهدنزو لج لکت و رونی امر دەکرد تماما داد

 رمکت ردهدنرک دهنوجضمیات لات باب رازروا هماوناقترب دکردهخقرو همابهدشنزو لک لکم ردهدنزک دهرودکم

 قرفهدنادحوا هکردهدنعمر ةانشمیان ن ناس زوقط نوار دهنس انعم تو نانلوا رک هددنزو هرتخد

 نولدرادق هن رزوا یرب یرب قاطمو منو غم قاربطلتردهدنرک دهحوتقمیأت لوا نابر دلجشمید انکوتغلرب

 روئلواه اکن دفل ناو < ین کو یکی غی نوطواو ناغوصو یادغبر ونده هندن شل هموکو شلو! نخ

 دکروذمب د هب هنسک لؤاو ردهنسانعماعوعژ هد رعو یلغبحو هشخرف لات ےض :فولالت ردیبزفمیبرع هروب رم تغ)

 دکل یشهقلاع ور ووا هدول اول مخ هشمههبلوا یانتحاو تالابمالضانولوانوامو :رادرموول-ایولرمک ا اعاد

 رد هنسانعمیداراخو یلغحو هطاسو نسهدنز زو حالک جالت هلوار غم بوت کد تعسطندنطالتخاو تفل

 هرینسم ممغعرت هدب :اهفصاهدننزو ناسارهءاناهبخهنیش ناشالت ردیدآ هدلد رب هدنسزنارو هدننزوسام نسالت

 نوطوراولشو روناوارببعت كد هکر ددناز تم نالواهدنرلهد وهم عضوم لار اهدنزوقارغ قالت زدرازغ مو

 قیلغنحواع وغو هدب رعهدننزو ج رانا حالت خال ر ولوا قالطا هنامغنژ تا :تارقنهدشزو الالح الالت روش دیحد هنس هجأد

PYRO.فو نکو نوعهدسغلدم زابو دنزه دننزواولج 9 ومیأب ايل ردتغلا هد وکسكت ول  

 یاو نوک هکزدانذنه تا  یعیردیارصک " شساکز مس لوکح رشت حسن رود هنعا جا ناقبح ندراوطیسهلوقم

 ۰ بودپاسب رعت ناوک نود یضعیهنعو یاس رع رونلوا ریسعتهتلصهنعول یاتسرردخد لژرام

 بعتزرقعو رد هباک ندراکروززاک زور هراکمو بئاصم شعرت شعر ردهنسانعملوکح > نو لوح ترار دقوشخرط
 هّبسانعم ق یرتج :آرذب رغصم چ هدر لدرز GUH روئلوا قالطا هیهنسک نا لول تدل ندشابحورع هل دس

 یوزع دوج ناطاتو ردهتسامعم بدنه ضعنلا دنعو راربد للتنح هد رع روند هده :زوراف لهحواو

 ین یال ینا نده اک ندتقتمو اه تو د ردنا هتسکربوکه انو خا نمو فد رظاغلا باغ ندنأامدن

 دو دا اصل شتلنس کنه وک از تعاو هدننزوتالم تالت نلت ردفو رعم ا ایر تخ هدننزو

 هلو ادم هن اطر اقارت یو دک هلن وش هلوا قیصو روک هد اغ ی هکر روم اک اوا وب ناجا هلسرا مع

 هلم ال هد دهاشیخدهدزیف ر ظو هنسک ش شذوآ شارت یہ :ییعیردخ ورشم هل هدنکرب تایسم داك ری ةت شیو

 ۳ سا



AE RAKES:یو مهد  

 یراد و هعم تدو ید هدرا دنا لامعتشا فیکو زو دیارتبعت همرب شا هدنزاسو دنارو طهدرابراف هنک اتکا تااخو ۱

 هد ردهدنرک دهجوتفم یا لا بان ر ړل چشم PETE ھە دنا یکی اکو د هدر ةانشم یال لصتمةقاق

 قیعن | نم هسا تویکنع2 هدزم رد نا تلخ 7۳ هد شووه هل هفت هز هلواتع وتسو طب یو لجل سلاع ننخو

 روت هدنزوزوع روفت روند نطهدس رعردهنسانعم قلاهدنزو روش روق ون رد هاته لوا ین دود هدننزو یے

 خد غاقن هلن وب ودهتشانعم حدف ها نار هذننزوعارج عاق ودهدنزک د وکی فا ا ردهنسانعم

 هک رتول ۳ خواف نوکس هست هست ردهنسانعم همرک وا هدننزوش فید ردهنزک د هدونهمیات كلان تا باب فول

 اید فاد رعو رلرد تفرك ام سرفماوع ر دنا روهظ هدیمذآ آر شد کرد هک هح هر راک دید تنغح

 رولکه نسانعمقابتشاووژرآ طارفاو شهاوخو لبلاك وردات اتم تلق ناو شب زیر شالو ناز شاو

 نو سلوا یک ة5 زغال رکو نو سلوا قح ةن !نوشووه رک لر دلت دهد یک رتا اف تف فتر ولوا ضراعهدنلولح
 نا نجلا نوا ږؤلو اه اک ید ندكنرک ىزدەش رولو هد يضعن حور د هتان م قار و لزک و هلاواوتم وه

 یرترب لا فاق رسک رقت زدم یراک- دد داو هز نکه د رعر دره از شکه دب رر هلنا قاف نو 1
 ناوبد ندرکررتتودهنادیرلکد دوام نوکو یدنههوخ هديك رتو هاوان هدسرافردیور د: رر مش اهدا ۱ 0

 ندلخرب ینربتلرش اصورومآمالثمر دەب اتك ن دك |تالکهدننمف یلقنوف رصت 3 ام سا اویونا ی اتو |
 | هرزواهجویکب دروکو یکی داب هدقدنلوا قاطنتسا ثداوحرب ندنسودنکدوځابو راد هنسهرو مامر وما هک داک ۱
 باب رودلوار عت امری ورب رقت هدزج الطصا هکر دتر اغ ندککلت & ۱

ORTE ETE ETE۱ افا نکس لقت  

SEE ۱للدور "آیزب ردراویسانعم لا كت ردهدنرک .دیحوتفم یات لّرا باب رد لسد یدانکو پټ  

 1 هدس رع زار دارم یز قلهغوتهک قوارصح عیار رولوا تخم ند اضیادغب قات رولوا هدنشانک | زدات ارنا

 0 بیدورعق ۳ رلانعم كابو قش وقد كتر ۷ EKE ردر دصم مسا ندندیکت سما ووتید ةا

 || هنسارا كغاط او هلوا شه | قرخ ندنالسیلت دش هکر درب ین ارعوا لتسهدٌرو ناوص باک باکتت ردهنساتعما

 اا هدرا رب دراز لاین ود هلیا ءا عن دنر یربغ نودا ر روع وص ن دنر شل کرزب دهنسر لواو روئلوارببعتهرددکرر روند

 اا هدتنرو رو ارس رواک بت رواک ب زاډلدن ندایواو ردهنسانعم یاکب واک ردهتسانعم یتمروس كاب هدناقسو نو شعبلاا

 ارد ل رعروسد هنکد رک غزوا هلیسراف یازوفاک خفر 1 ردهنرلانعم ی الو طواراصوقمالوطو ۱

 اکو هوا هلوا شش “رود هدننروصنالسرااصوصخو چ ندررتن اید ندتا رو ده یار ۱

 زار دلت هدر تو قحهدس وعاکراد ی کرم م رخصهر ةورولک هنسانعم ه درجو رتهددلحریو نوساوا یلدحس و ۱

 ادکر دهدنعبر هاشمی ات لصتمه ف رعفاک نام ید نوا راد یلقو طه لهن ر هدنکرتروت دهنومشقلمآ لآ

 1 رد هنسانعمقسروا ها لاه هت نوعا ل قحرولواراژع نکو وا هلو ط اضوض و قمروا ام ا رددتسانهما

 ۱ ضعدو نا نار چ ندنرب ضعیو یورو طز وص ب بوس سمی روا ر عد كرو روس دیدمرب , لزاورولوا

 هدنزراک هردو ی الاصغاطهدنراجومر اياب رس ارارب سلم قبلا قحآ یک شام لک ین دفن نجس چون

 تاواسم فلاوكیهدننرو هکوجافخ سس یوباکست یولاکبت راد تیاکب ید مر هکاوارب ندنن اف اضم هک کو اا
ca mawمع  

 : دنعو ردهنسانعم قمروب كل ر در دصم مسا ندندس و یوو ردر دصممسا ندندیکكتردبکم ند کوو

 ۱ قلن O رونلوا یالطاهب هت لشي رود هغروډا هوصخو ر د هنسانعم دو کسو ییلب اموعردیج نم ەدننرواكق

 إ هدننزودنزرف با هدحومیان دن كنر دن كرد هنسانعم هجالآ لهرق 9 لد اقلب لف ؟قلما روشاواه اک نداسند هل وابتعا راهتو لئل

 ۰ قمراص هديل دیزابودنز هدنرو نکشواپب" هاتو نو تو کر زوشسا دهغعاشوق لینک ییلکلب ادوخ بو یلدعو

 pe نوکس لک لت نوکسو ا کت هدنزو کم e ردتغل هد هل ابری یخ كفاك

 ندهبضاملولم هد زو شدح ش هد CAN ین دوم ی AIS دهس اغ

 رار دی خدة هزات یلشاع تر دو روند هنویقج وق هلفاکر سم رک لکست روید د ید هنکدرکح مزواو ردیدآ هاسدان رپ

 ردلماش هنسهلوقم س م ؟ویالوفروس دهتساو شود هدنزو دنک د نکن رواک هنسانهمناشب رب وقجاو نقشاشو

 لوا هدسرو ITT لوک رواک هنسانعمحیاص "ی جرومقو یک ك روو هلزوکر روس د کما یلغاهدنزوودع وکی

 [ردهنسانعم ۰ نادنفسوک کر س هدننزوهکع هک یدناوارک ذ کر نهنگ نامش کت یوکت ردتغلهدزلمالیلدبلوا

 € نلهآ درک روند ید یک تکراو روشلواربمعت مب کک ر دوق ذلک و دیک کو اراب رد كنسورس نولو نعد

  asمزواهد زوز زکر ارا انهم ر نو طوارا >  Eمن هدر ر غرو |

۳ 0 x< ج 1 

 ۴ ر ۷



 لات 0

 .ناویتشت رزدهاخو تشنلع ید هک الذاو موج لءو ردیدآ مسلطرو هایزابتعا یمدداواندناعم ۲ نابم نب مر
 رز د د ی ستلرا حاغاد قوا نایح هدراند ض غبر دکو کی او د فورعمهکر دیعما ج اقوة د نان وډ هدننزو ن اکی ورت

 5 هکرذهنسانعم خیلست هدننزوخن رز حلشت زار د ین د عطا نقاتولحرالا منکو بلکللا نسارضا هد رع
 کرد هنسانعم لنت هللا همهم یاز حزیجشت یدنلوارک ذ هکردهنسانعم ناویتشتهدشزو ریکتکر مشت یدنلوا
 یوم یی هرصانرواوا سلم اوهایشرا دین دقژ ازوکر دمخ نانلوارببعت ل عش جو نز همجنج هکر تؤ مش هدزارمش
 ی یدزلفا ناب ام ارد د خزبعست ةکردوسکاخ مسا هد زو نج نشت ردعفات هنناعهواشعو هعمدو

 لنت هې هلا هننرولوا لر کمو ینشمو هدننلوفطتقو هکر وند هعض وم لوا عخاوهدنفرظ لوا كشاب هدننزولعسح

 ندکل زواو بومسکوا هلملاکر کهنشنر ونلوارمسغت ید دلقنب هد مک رتو خ وفاهدس رعردرب ییغول نالوا ید اه |

 رک هنشت لدهنشتردتباک ندقلوا قاتشمو بغار هش ره ندو یر هشت ر دهناک ن دق ایتشا طرفو
 | هدتزو یشک یشن روشلوارببعت لیبنز هناغ هکر دفرظ كج هتنزا غا هدننزو هت هس یدنلوارک د کرد هتسانعم

 هکردقاراوډ ج هغوا لواهدننزو هرکه مشت رد رغ هدنذذع راضع» هرو نم تغل رود هب فک ون لدا |

 یا قات بات رار دیاری بعت فویوا هلکهدنرلندب رار دیا هبعالم هلکت "[ راقخوح نوژودهدنرا دقمزوخ ندشاطناولا

j Fرود لغهدس رع رربدیند هب هل يکو تو ردهنسانعم شطعو قمهصوصو یلزسوص شت ردهدنرک د هر  

 یاتثلات باب رون دهن هن کی لهل هکو لس هلتیستءاب یشترد هنس انعم نشت ناتلرارکذ هد هخ و تم نش ځو نشت

 رولوا ضراعهل دس هصغو هضر اع مظعرب هکر د بارطضاو ترارحو شدا وشتو ید نقص لوا شت رد هدر د هعوعطم

 هحوتغم یات لوابات ردلجنم یغل یکد اهدناب یکی ا هکر د هدنمسر هاننمیات لصتمهر هم نیعناش نڪ درد نوا
 هاد ولدوا الط مورد هنساتعم قدر وخ و یل وك ەتو را ر دراغطوراتدر زة ردت هماهکردفو رعد راغتردەدنرذ |

 هم وضم ياتقاث نا رذتغل ځد هدنزو هرارشو نوسلوا یرمغ رکو یک وا هنزاویادغب دلرکر دهنساتعم

 | ېر ره هکردک وا دلوس سنحرب ضعیلادنعو رد هنساتعمكنشو یکشوا نانو: هلن ات ضط ختخت ردهدیزک د

 هدزهنل هارو ام دال راربد روزنماک اهدزابد نمعدرولواراورخ رب یرب ره هکر دل رک ع ونرب هد اوررنو رولواراور ترد
 ةا ئا لضتمەن اف ناب ىتشدنوا ردزاجەد ەل ااە فا نیتو ردتغلهد نوت ىل دنا و یتف كناتو ر دقزاعتم

 یسانعمترد فت ردهدنرک ددخ و تمم یا لوا باب رداهسم یب انکو تغل کس ركب هدنابحوا هکردهدنچر
 | ثلاتردهنسانعم ترارحو یلنغزرفو كلا فاتر رد غول ەد دک. ۳ واوا لصاح ند راز هکر دهشنانعم راک یربراو

 | یا یزیراو یسانعم یدنهدننزو ته تفت ردهتسانعمتماحوو تن :وفع عدارردهنسانعمایضوهلعشو قلن دیآ
 یدزفو یدنصا ردیضام لعفندنتفت ثلا رد هن سانعم لنتودوزوزم:یاثردهنسانعمیاحوراحو نغزقو

 هکیواسداس ردهنسانعم رنو قلاص سهاخردهنسانعم ك | ملک تهل تع رسو چک ولک هلتعرس عیارهنسانغم

 ا5داد یسالعاردر کمو ر دخ یکه وات یک و کر دت ارب اود عبا درد هس اذ عم بضعو مشخو یاتغراطو

 قفصاوقمزق ردیففخنتفات نفت رازی د دیر نفد بودیا فی رحت هماع رررد ید تفت بودبا تبسن هلکلک
 نوغ ر ؤو شلزوو ردهنسانعمیحاویغزتو شمزق ردلوعفم مساندنتفت هدف رددن_رلانعمقّجصاوقمردزفو
 نالوا قد ضرم یالثسموقرتش شاعر کح هتم رددو هم یوراد کرد هنسانعم تفنورولک هنسانعمهدن امردو
 تا لقارطندند یرلبّوت تانکر دفراعتم هطلاترسکهدنکرتهدنزوكيدزرت سفت وذلوا ناک ید ندهنسک
 ڌعمو شلوشوفو شازو دهدشزو غادد# لوج غاجرفترلردبا جس لاشو فوصندن 7 هکر درایو قشسویو هخحا
 ردروپشم هلک هسع رد هنسانعم تزارحوكابسا هدنزويضن سمت ر دخل هدر لذا لدبیغورد هتس انعما نیو
 هش هنورزناو قآ رلربدساب ردهدیکرت هکردنفص كتفدس غاط عن ردیهوکب ادس غعص هدنزوانغآ ایست
 قمزقو قصا ندمت ردیف یاب نادس ضعیلا دنعو رد غص رب یلهصار زن لمس هدایزو یخاو یتدحو
 هدننزو شفک شفي ردیدآ شاقسنحرپ هدشزوملس رغ هلیسقت ردلوعقد منا ند ند سقف هدمت ردهننانعم
 لعشم لشفتردهسنانعس ترارخویما اار سکور وتلو ارن خت ق خا هشابوکر د هنس انعممت قو نه طو شذزرش
 لسعو جو اهو هطروعو نا هکر د هم رواق عونرب مدنشزو دل ثما لشد رد هنشانعف شذژرمو نعطو جاق هشابهدنزو

 هشعن روت دیکجس رخ تير فوتزاتزونه هل شفت ضعبلادنعو رار وق دز دیکو یهزوا شو ةو هنضارب راز دنا بدتر هللا

 دونفب یدنلوا رک ذهکرد هنسانعم ولفت هد نزول رغ هل شفت ردهنسانعمب رقنو شازرسو نعطهدنزو هج
 ۱ نئاوع زفو عرج هیزوا هکر دادو نیک هنر لوا كفن هدفوخ ماقم کرد هتسانعهتدح هرنزودوصتسملاو |

 سحر



۳ 4 TEC FO 

 رز تست زتشت ردمالیسلاهملعلم اکیممانهدننزورتفک تست ردهنمانعمرادقرباهدنزوراکتشا رادتشت رد ۱

 ا ر

3 AY 

 توارطو باتو هزابو الرو هلواش ما ابن شک هکر د هطالهور و طط هطلاز نوکس فزت یدنلوازکذ هکردهنس انعمعات

 زد هشسانعمناجیرتاکر د رفح ناغزرتناخررپتخلهدباز" مضورو هد هنس ادعم تخ ارو هافرو ت معذور ولکه نسانعم

 نامطروک کو دنامظو سدان دانن زرع مر مَ ر ونلواربعت قادرا دکردقرن وقف شش رو افق هدننزو لطم یل رب
 قز وفهد رور دنع” رد ردن نیر دتغلهد ناف یاز ید قالو نو یلذن لوا فرحورونت دتاضهدس . رعزوتلوارببعت ِ

 قمزاقبح هرمشطو كمكح هدننزو ندیزو ندنرت روس د هنعاربب توا هدننرو لاوخا لاورت راربدا هنس "و نالض
 هدر هدو ند هلان کر د کش ترغآهدشزو كغ رهام ام اش ا كلر ندرت ردهدنزک دهم وعضم قات فا باب ندهنسانعف

 يازناس یر نوار دهن شاع ع نانلوا رک غ ست رلرزوا'ةجلرنس نورونوا ندنشاب هب ۳ بواب راقلاول

 و PEO FPF لوابأب ردیبم یغل زوقطهدنابیکبا هکردهدنعهر دام یاد لضتفم هز

 یلالغ هکر د ین یا غد هدمنزو لز TEI دهنعاربب نزف یلطمهدتزو نمار یدنتوارک فکر د هجا

 ریسعت ىح نامرکد هکر دترحا نالدریو هدنلناقم كنکرانواء هری امرکدهللادخفو اژ نوکیم هدر هدر ر ر دیا فالتو هام 1

 كح هشسلنا ف زوک هناتوقکرونب دهدهنشیدرت اور زس د یند هنتوا ب | حالصا بو شب دیشاط نامرکدوز ونلوا|

 جیم هدنننزومزع مرت مت زود هدهننسهروتنوک شاب یکی نوناقحروموط كس راقارید هخعو هب ههع ردعیضوتم
 هاک ریو د هنعارب د نوا هد زو لاوحا اوت روئلوا ری عت نامط روکردن امطو سدس یالبات هکرذاتماتمما

 ردییحروموط نحو ا یراقدحآ ییلوقناصص لزاهزاوراج“ اه در اه لوا 'ہدننزو هزر رت هنسانعم |
 عضو هک زوم دکربد نیلا لو اور دوان و راد ہلک کرو د هنس هنادندر او

 هنایکیا هدرا هظواهعاحرون د شن کو یباعاناو ةسواراروف هم رزوا كن ی راکر دناناواربعت هنادو لطخ قح هنلوا |

 لئاوارت رد هدن رک د هروسکم یات شات باب زود ځد هغح نال اوا هدنراجوا هنو راردبارسعت نانط هلغغوق

 بو انش کیو رونلواربعت یغلوق ناخ کر وند هغارب نروتشوک ج وا بوخآز ونه ندراهزاوراصشا هدعر ||
 هدسر عروس د ځد هنش زق نالص قر وقوه د نزول قعراربد لق هد زعرریددن راز لف قلتو ارت اسو نج راج ن اقبح
 یدیهدناب کی اكر دەدنمەزةانممىات لص تم ههل مهد نسناس یخ: |نوا ردهنسانعف موده مرت مرت درب را ی :

 هر |هیحم یاغ ریس روس د همطل هدمن رع کر دهن طو هل نت ردهدنرکد هحنوتعمیات لوا باب ز دلشم

 ندهره» ردسرەم رع هرو رم تغل رونقا بعت نارهتفو هطاروخ هکر د هنسانعم قاهر حمو لزههدنزو کر
CE i:یخدهنشداف و طور ارم دهجمط لب رق دیک هعست ردفنسانغفاکن منو هداج هدننزوینرز  

 ع وسد زار د ید هلک اکش اوا لت ل تو ' شم ارط ہززوا یرا ههبج لراثاوخهزان هدراتج-مزبو راد ويو روند

 ندرا منو لنا نان الو ار انتعاهصخ تزد یر کیوردرادق ہد ییازعا هبراترد قعیردهنسانعموحراهحرادقمهدنزو

 ندنوشراو ندهزادنا یزلکدلبا زابتعاهصح ترذ ی کی كاطاشیو رونلوا ریبعت تعاسزب هکروتب د هب هضحرب ||

 ندربشیراکد یار امتعاهصح ترد یر کی لس .راداتسا لاقیو یش ان رازابو رونلوارببعت هارکرب هکز ون د هر هصخرب

 هدنزو شک آر دهدنزکذ هموجعم یا ات باد ردیرعم ندنولح وذ ط رونلوا رعت مسالا دکر ددصتسرت ۱

 رونلوا رعت قرح "کرد هنسانعم قم[ رک فو تاک قو تیز هی وین د نو نصف هکر دهظ مضزستوص ٍ

 یریغندنس نستسولدبا نس قعیردهنس انعم یوو یدولو هدننزو سس لست ر دې رعهدانعموب هدن دنعراضعب ۱

 یرکب هدنابخوآ ویو تم شست

 هن هشلاب قح هراب خیاعاو ردهنسانعم شت شر دهدنزک د هحوتعم یاتلوا نان ردلمشم یبانکوتغل زوقط

 ب وایوطیفخرار مث اما بایت بانر و ک شت اٹ شن 3 ا ا ی یر و کلودو
oa 

ptهایت تای ةت  oe Raaهو دهن یبس تربت ی  

 كندط روع رب هکر دو ییفض ردنعل عونرب هباحو تشد ردهباک ندرش 5 نمستشت رده اک نداتفآ:نیرز تشتو
 نکترفابرب هدنرارح ناو بو رک وم فزغا رر داوطلب بو او مات نقوجو بود اهن[ نشا 1

 زود هاو تشتدهنانآومرو ردیکب وغآ هباوهیم اردن :هطروع لوا هاتف ۲ ۱ نج روق ااا ۱

 يرجو



۱۸5 ۱ 

 ۰ ردهربس یراک دید بروط كقلخ هل اهل وم یاو ارنوکس تر ردشوق یرا دد حاروط هکر دهنسانعم حارد

 یکحو لب وطیراتارییو یدروج ال کنرردیدا لحرب هدننانوهدنزوناعاتشم هلجه نامابرت رون د لغ هد رع

 یلدیابو راربد یارتود یزوفهدرادد ضعیویوان رۈيق ەت امنو هد ىکرت راز د ځد تفاغعرولواجآ هله ابعاریو قاښو

 یحاو رازب د قوایدنه لبح راضعدردکوک, یناودفورعم لاو هاهدحب :وهیاب ےض درت ردتغل ەد هلا یا

 نیر هرم دونبد ههزبس یراکدیدپروط هدننزو زیرکز ب رت روش ددیرت یخ دهنسهلوقمشمافو قوبجو جاا شو
 لحهدزارش هدننزوتلفلف لرترت رولوا رودمو یرباردمزوا عونرب هدنزوٌلد را كبر یدنلوا رک د کردی اش

 روزاب هحولن ات لد ضعیو راج وجر درازا ية نالا یروبس یسهبتربهدن آکر دعضومرپ هدغاطنانلو ار بعت ماقم

 الا انشم یاب ضو ارنوکس كرت ررنیا ونا هب یتاشا یکرایقندنتسو ازوډ بو دیا قاز یشاط یصیرب بوراو
 یلداررارید ځد ور ذر هکر دنشوق نواکو س ضعبلادنعو رلربد ید هراوضشت آخ غرون د هشوق نانلواربعت كلکک
 دو ردهتسانعمرب و ناقلقهدس رعوردهنس انعم کو تو یقو پہ دننزو سرہ سرت ردتخل د هلا هم میاز

 ردشوقمانهبراخ یریکدلبالرمت كنابرعارهاظردشوقلشیرب هدننزولدرا تاشرت روند هنیمز بلصو تا هار
 مضهشرت زدن دنعون یوق یزوق هکردهضماح؛لقباصوصخو تابنیشک امو اک شرت ردیعماتواربلمشک او
 بحو صا ا رزب هد رعهنمق رون د خد هتان نانلواربعت ییلوقیزوقوردهویمرب لرت شک اها هجم نیش تار

 هکردفرظ نانلوا رببعت کروسو لزوس الابیشرت رد لج عنامدش هنس وزا لوص كناوسن یی مقرون د یخ داشرتلا
 غرت روند صاج ار ذب هتمتر دتا نالو اربد یل ود یزو ةه دنتزو ج لک. ننشر ردفرظ كج ەزوش لابو غان

 حورشمهدهحوتفم قاغرت ر رولو ار یتور ول هد کر ترارب دین در ھکد کرد كر خرس بسا هلا چم نیغ نو کسواز مض
 هدلومالساالاح رار دنالموط هدنکزت ر دنراک دید لکه ندنعوراتس» هدننزو شابرب ساغرت ردهنسانعم قارت
 ندنلسن مالسااهبلعحون نبا ثفادنیالرت ردملداقمكيزان رداسنا فنصفورعم دارت ردوا یراکدید ,ینسالارپ

 ةراغوراک افت یکی س هفئاطلرتو ردرهنلا ءارو امدالب هکروشد یند هنسهکلوا ناتسکت ازاحو ردیعشنم

 ندهرایس بع حرح ناک رونلوا قالطا هراکشرطاخو ناتساد ناوج هل ءقب رط هک ندلجا یراق داوار ار ةوریص
 یژزامغمم یزاتک مت راریک ندنتسوا كياونا هل رد هج ارفرب صوصخحهنناوسنلرت هدنزویاد رد یتاکر تردا

 قالطا ید هک نالوحو عر كسور دهنسانعمیلاص مدرکسو كايا ن وشو تراعو تع !لداحو قعاچهدننزو
 ندباتفآ نیح لر روئلوا ربعت یراتات هدزج الطصا هکر دیا شعشپ یراد هدننزوشودخرس شوج رت رووا

 روند مونو موف هی زع روتر قالطا هغاسمرص تاتو رل راک ندرتویمش یرامحات رده
 روش موشموقروهشم ندنسهفتاط رت ردیخیهدننام ر دک ه ندناملالرت نایت ردیزدلب 2 نه تا رت
 مممضوارن روکس یاتمرت ردزورفلاع باتفآ زورعن لر ردەدەسماخءامس ذكر دیز داب ےہ رھدد رعملرت ردسقلرکنا |

 نانلوارک ذ هد هح و تغ ه دننزو همرب همرت راربد یاطمروط هماعردش ورب یراکش ندنتبنح زو که رو هلا ةاننم یانو

 ناکشنرت نار ردردصم سما ند ندی رتو رو دهننواف حاعا هجو نون نوکسو ارض 33 زدهنسانعم همرت

 جدول راکرهم جر ردروا دیشروخ رز څر ردت ان یراکدیدنواناوتز قوا لغوا هکر دهب وغ رداب هکردس رغم
 قعثروو یاصفو قلقص هدنزو ندیبنرغ ندرت ردیضام ندند فرت هدننزود رغ دیکرت ردهانعم لوا
 یک مدآشمارغوا هتنعو عجو ریویردشمرتروببوایکج هلن ات شت آ رده رلانعم لوا ضبقنمو قلزویقو

 هنسانعم نکو ن ادنزور د یش وق نواکوس ه)یسر اف فاک ر نو نوک سوار ځه كنرتر دلو عغم سا ند ند ترت هد خرت
 دب رعمندن آناخرت رار دنوزحا تاقلا حرفم هدس رعرد-وا لغوا کر دنفدا مو هدننزو ناق رت ناکسنرت زو اک
 جوزەدہب رعردبلباقم كت هکر دهنساتعم تفحلاواو خفوارن دوکس هورت یدنلوارک ذ هکر دهنسانعملشرت هشورت

 ندیزتردم رعهرول رعتغلردت اک ایصهجاص هکر دهن انعمتاغارمنو ثیعوهد وی هدنزو تاھا تاه رتر ون د

 گیم رةانتم یاب لصتمهب هجم یاز نار یینوار دتغل هد هلا چم یازرد هنسانعم شح ولو کروا هد ن زو ن دیزب

 یارو دهشان لک ی ربردراو یسانعمترد رت ردهدنرک د هحوتعمیأت ل اوا باب ردلجسم یغل حوانوا هدنابیکیآ

 ردیراشب د لج هشلب هرجا ناغؤوق لح ا غم دک ی س هنا دند د دلکٹ لاثرارب دهوعصهدنس رعروش دهنشوخنالصقرب وق
 بوو ط هبا دنک آو کر دب ایساړفاداما د هباواو نووکسواروئلوارهبعت یغلوق نا حص هکر دقارپب ن دیار و عظز ونه عدار
 یشاط نامرکد اص هوصخو ترج |اموع هاباز نوکس هور ر دتغل هد هل دز اق یاز یدلبالتق هل اقتنامارهچ یردارب
 هبا هد نغوازنوکس ځرت روند 7 ذو بط هنکسعو هنن تار احاژ تارا ةعر رسا تای احالصا ت ويشيد



 ۸۱ اس ۱ سس
 ۱ هکر دنفدا و هدننزو هددموزت هدیهورت روند حوز هد رع ردنلاقم كناکردهنتساتعم تفح هد زو هدا هورت

 نح هشالزا نوک هدکدرړک د ناغوف کی راشد نخ اتفم میزد هنس انعم دیاک “ نادیده هرت هر یددلوارکد

 هناوزمس ام وع لار د د شتو ردتفلهده)سراف یازورونن د ځد هغه ف نالوا هدنراخو ا كرل هل دس هبزاو ئاد غدو درب ا
 دنر ر در اح هدیلفش هدانعموو رار دید اندنکر ون دهبهصارب اصوصخو رونلوالوات ماه هکر روس د
 رلماود ناتار روس د اخبر هدبن رع ردتاہن یراک دید نیک یسهرتوص هدر ت هکر درجات

 ارد ضداقو سدانو درا روش AN دم رعرلر د كشر قاس هدناسار ردن دنعوب یناوق یزوقرد هر فورم

 ردنا ی راک دقواناوقو قوالغوادکرده یورپ , برکت رولوا ین آ دت افردهرت عونرب هيرش هنو خر ظ رش هز ریش درت
 اربغت ی 3 هدنکرت ردیّرب لدرخ کردن اقمما راهه هرم هرت یدنلوا هست رلوساوب ندنغ هنلشوخ هدایزندنا یهسخهیرک

 یوا تدوطرو قلشاهدزویرب یرت یرت ردهنسانعم فطاوازطمواسز هدننزوهدنمنرش هدنهرت :دنهرت روئلوا

 | دمو ماگ د تسناتعمزه زدابهدنزولالف لات رد ەد هنر اود هدر و هراود عیفرو كسکوهلیسهدایز الو هم
 هدنس نظر شازواندقونسو نادت هدننزو ناخ نم نات ىدكو قره یا لغ! وارو پشم ارت $

 | نارا هاو خو هس وصناهاوخقمهرغ ءوت كمن اقاطم هد زودبجمهلاهانتمایات تىرترارد هنس اوة مرت لکو دلو
 هنلممیاتروس د دېر هد رعود واب عن تیر د دیرت "ی ندوزاعتهدبن وص تاغ نکل نوشلواهنسهونقمتب یو

 | هتساتعم هدایت ی دوقروق هد ترو رزرو رر شر زاده تینا ا5 قمقیح هرشطو كتمکح هد نرو ندیود نادبرت نادیرت ها

 هنس هل وتمیل,طو ربتالکودیسیمد شلروا ندقوبحو ندّسح هدزوناعرت هو نان رز وشد ويڌن هد رع
 ناتس درک و نارارد بت اف عور هدننزوهسارق هت رت ردت نروار بو ہور د

 دروحو لسحزولفلف بولا ارغوطقفوا قفوا یکم اتورذ هتح مندکردو یفص)رابب یسارتفریاشع هدنرافرط
 یالم نوح طو هنانو ج واهور ابو نلش هرکصن دکدلباقحم نوکودهعفمفخ فهر اح بود یسهوقمنوکو قوا

 | توده جز مکنو هکر سرادقمرب هس رزواورلرود 0 هر | نکلرن یعو چ هرکصت دقدرغوط بوق قفوا قفوا ید قاوزس

 ۱ توروعوو نو و» دزمکدو کر رش مول ره هرزوآبآ ولساو نوک قز 5 رروقهشوک هر aT ۱ ررر وغو خلو ارج

 یسانر ود ور هل اوص هکذتنا اضتفاراردوروق وزود رلصرد هدعب هخآ ول ماوهیح دروفهشنوک

 قیلطمورارو هدیارمیعت ی اوک غاب ۳ کوب زز دنا لؤ اتت نولوق هماعط یرلخدیاب لا نوار اسوحالو دوخاو

 رربد هشد وعهدس رع fy 9 و یادغبوتا رد یو هماعط خور ابد ه ت ی هد هنزجتیق تاور

CEهب هحرابضاسو زانو ها هدشنزووخ دید لوهحواو وارت ردندنعوپ ناک شک را دین 1 | هشن وعد  

 دنر ندهدنرک د هروسکم یات فان بای هلواقوح یوو یشنا کرادلوراوش دو برص الا لوه یاب هولرت وند |
 فشخ ها لک لوک ووپ شیک دکر دیدآونرادربو ردنعماهدلن ر مواعماي هنا هدح وم ئان :مکواز نوک

 کری قحآ "]یسکو کو هصف یرلکب هال Frais ارت را ارداف هدیکرت رون رون دهب هنسنک نکس نو

 هلعم للمرت لمر ردنهنس اعم تللرت هاب هدابز كبلرت لل رت یک نوسزو نام هدنراید موررازکی رایه اسناریاردس بل هل

 هله ورب توک تورو همه و رد اعطق دبیلواضز اه قو دردربهبهننسکرب کرڈ هسلاتعم تو اق هد نرو سرخ

 | فبطاو لزوک لار :لیرت ردهلسانعم درت نانلوارک ذ ەد هحوتغمهلناررسک دل دنرت ردتر اع قم ال وارا

 هدسشورف هدشور / ردهنناتعم هد مور حو رشم هدهخو تھم هدنزوهدم هوکن هدیدورت ردهنسانعمابزو شوخو

 كنس غاطکردر 1 اب یتسراد یابرت ر واک هشسانعمقشرافو ل شع” هراوو رد هنسانعم تساکمو شا ارو هدشنزژ

 لح اوین انروزا دعمو ناسناروت و دهنایموم یک رن ی ارت رود ستار و هد زمیزلزاووکتسدنادرش
 لامعتسالرهبدییا دوم ابطال خر ات الح اسفاتومداسجسا بو دنا شک رار ون طب طح راه حاوما هدن رغ ر کپ

 قاسم م اور یار دنارونظهد ب o oe ورا ناب هدنسهدامایم ومیقیقحراردیا
 | دمعست یواک لو نةم رولوا ان اکو یز اکو کر امزدفورعمر ر عفر کروا دم رهزن لار تلابرت روش .دیخدموفو مولهدین ءرد
 || نایک تاتو دہ عملی قابرت دعا بانو قالطاک ایر هان دیابت نوفا رؤ دالارت ید هنوضاو|
 یا رر رارونالوق رواتموراسورفهونمروت د هنس هوقهرت اکو دسو قمط ی هد شاروا ن دقو حو ند دحز

 باب روت 2 چ دە دانه شوذوژ ازکید هم راق ر ط خار رد هاب ثاشم کردی دنزربربت تا وا هلط هوقنمیازول اوهع

 دک ص ندارنالوا ل اوععم تمالعاناات نال وا باطح ربعخهنسأنعم یس وا ارت ردهدنزک دهم هوم یا تلا

 جارت -ارت رولک هدهنسانعءاردوخو یدنلوا اقذح یواز ل غلو تاق غونهدنلامعتسا ىدا ارو لیتو لو ارم دغا



۱۸۰ 

 أ

 نبحخرت نییکنرت رددعتم ردصم ندموف ص كرت ندناکسشیم رد اکح ندنسکواو نفر یش

e 

 هڪشاندن "هدنک رتزدیرخ ةصمرت ۶ عناسردهنسنانعم فاکشوهنحرو یالتحو قیرا سداسرونلوا هناکسح ندنوص

 رفغمهدس ر ع ورکه شا هدنرانوک نج روم دهن هع تر ومد یراک د ید هغلغو دلار نو کسو زونلا بعت هلا قرشاو

 رولک هنسانعم كع | تغارفوقمالشوو لک زاوور دکر تشم هدنند کتب یسراف یرلکرتزداجو چیانو قو اخو رار د

 |ردندهفوصتم تالاس ا هنس اعم نو زوم دست را و

 ردنناب ناروطقوا کباب هکر دیت شکرهدنزف شکرس شکر ندیدآ هبصقرب ندتافاتضم ناجایرذآو
 هدنزودژزاسر اوج (کوروبنطوردشلواعقاوهدنلکششکب رت هع هد نجرب از وجر ذمکو کم جیا رب اروح شک

 لئاطالوتسعو هدوهیو رد دهم اعم غوردو بذکو نالب هدر دزرف دکر رو دید هرللت نالوا : FYاه 2

 لارتفهدنزون اون ن او ڪڪر و کرت ید واک د هکر دهنسانعمدنک ر هدنکرت رولک هنسانعم نورتو هلمحو رکمو

 مض سمرت سهرت رار دیا ریبعت کر یتهدزجک رتعی رب راریدهقعف نارباناکر ت زد هخصت نالوا هدندرازبا دکردهنساتعم “٣ل
 زدوتوقوا لاقصضعبلادنعو یدیدردندنعو قیر اراضعدراروقهماعط ردنوارب قامعط شوک مة دزو نیکدن

 یسهلشب دوهجوهل ثب هجولدو هلق یاو یسهلقد رصم هدزیکرت راریدسمرت دهی یرصمالقایور دیرلکدیدقوا
 نلنخ وطم رد عفت هند حو ردو ب ورو هفعسو قهم یداعصو سداوراحهدهب نو وا ردهلق» ی :راکد ندهسمریو

 ردخداع هداوا یان عملا سمرت موره شعر ردعفاد ې يرادرودنالوا دلوتمهد هدعنم برنا لنسعنیوص

 لعفدوقلیوکدیو لب د ترو تشو رس همه تشنمر ردورادرب ندنازخاریسک !هدننزوریشدرارمشخرت

 ریمعت بروط ءلفب رک هکردهنسانعمب رطوردهنسانعم نزد و لکت هدننزو همزن هر ]هر ردەننانعمىلرادرک دز
 هواو ناناسو تشدو ردکچ فورعم نانلوا رعت نرتسنو نیرمینو یکم هدننزو نج نزن نزن ردهرمس نالوا

PEE وصمساهنسانعم یزازآوینم کج انور یاهدقدان قواهدننزو سابرک سانرت رزواک هنسانغم 
 جز مت منا ند ند یر دزو زج خر رار د مادا هد رعرو دنکحهس س نالوا قنات هک الطمهننزو هنادرم

 قرتوقهدننزودنعم دنرت دن رد هنسانعمكمکچ نال وقوقاشوقو كمزوو یهو قمقیص بوروک ب هبارآرب ندرت

 ندنعو طاوطوهدلوتروروش دم هوغصهدب رعرارب دیشوتربمغس و ی شود دنویو ناح رقهدرابدضعبرد ی :ودنالص
 اعسا فالتخا ارهاظراپ دم ارمسفت هلا قولوح راضعیو هلا یتزفتف رلضموو یکم راهب ینوقوا ردشوم لوح قکرب

 تمرکحو لعتوایرب راویسانعمشبهدنزو كندخ نلترت ردرغصمندموخیهدنرتهدٌنزوٌلدنرب لدنرت لدنرت ردد :دنلسق

 هیلساژتالآوللغم قو قوا هل رو یسمرکج بووا نشير یاب هدقد):اقوار ردو ص مسا هنسانعمقمهلکو

 هدرلانعمولورولو  مز الو یدعتمدب لانعم جسم ق سهره و قمر وقف ات یکی سدر ةنطو یس هلک طهدقدنقو ط

 محذو هراب قلطمسماح هنسانعمرمسقرف یس همت نماد :نماب عباررونب دهب وص قىعوكيرد ثلات رواک ید سهالعو

 لس ریلتزاسو كنلامماو كنشررک یاب یزد كاك ردهنسانعمح ومو هغلاط هدیدنه نابزو ردهنسانعم

 هدنن بو الح یمعطو رولوالزاتی کم عیش هرزوا یکیدهودردندنعو یماواح تردق هکر د رفدا مو هدننزو

 یساولح تردقک هوا مولعم رد ر رغم EOE یلابهرصیو هرصلاب هدیکيتو نم
 سوت كيوردس رعمننیکن ار رار د نیبترتهدم رع دکردنالوا ضارب .یزیرونلواقالطانم عونیکیاهدسان

 صاس هلا هنر 3 راز رارپدیف فا نمهشالوا ضاب هناد مش كعونوبور داطرولو زان دروازا دا و

 لصا كن وزد نمرب لب ام هلشد لات ود یساولج تر دقراراکهلبطهدراز دو انا محا یدیربورار دنا یکی رکشرش
 تشخ ریشماوعردس رعم شکربش ررد لدخرشراد رعرارفدرولوا لزات هنج اغادوکسهدنت الو تا ههدن ار

 مالسلا هيلع یوم تزضج تیبا ارس یی یب رت و بشاورار دیازو عت یئ آن الو او یف زکهنعونول هد یک تر اربد
 یاعت هاب هدعنورشود عاصرب مدا "ارهیدارعاب یکراو لدهباتفآ عولطندر ا جو با یاس

 اا یا دیاقوسهنفرط موتمموتراربد یشسوق» رز هدیکرتردیشوق ناجم یول ورو هظ بوټ خدای

 هوم هکردنس هلوقم باتور تاک شل روا ندقوبخوندټح هد نرو نام ي نایت قدارلرات وطیرادقم

 هنسانعمهاک لرب یارو تواهدننزولاوحا لاورت ردتغل یندهدننزو ناع جردن جرناب عیدقب 3و راردبالامعتسا راشورف

 ۳ شانازقوردهنسانهم طولحو شوتراوهدنزو ه دی وصلا لوه واو هد مورت هد مورت 2 ردتغل داتا هم یارو

 یعع و ثبعو لاجتوارویرزو هل جور ک مورو دهب هوم هدنفرطهدبشزو دنزرف دنورت رواک» درک یک

 مدرن هلا لوهج واو "هورت هدرز یدنلوارکذ د رد هنيا عم چ نورت هدنورت هدنورب رد هس را زعم اک ردو لزهو
oa 
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 ولردخاعرب زدماغط فورعمهل- او یحدم دکر ت هدننزو هنازرفهبا هلودعمواو هناوخرت ردتغل هدنلذاوو .ءاف یلدب ||

۹۷۹ 
 تست

 هاعور ۋاك ەس انعماعدوهلمحو ر کموردهنس انعمه درېدو ٹسعواز ساو لز هوز نطو ۳۳ دز رہو هنعط هدنروهدنم درب

 یماوق ماع بودانش یک یکے ک هدوصباهزاح هیودا نعد یروغلب دز راد قرب هکر دول یسولز درب رثزاب

 هک دنبااضتفا بوسک راقمو كج وک ك جوک رازول ی وکو ددد دوخ ابو ی وص قورذزارب هنر رزوا هرکصتادق دلو

 رار دورت ب وکی لاول هد رخ هدرخهدعد بو دنا هفاضا تاړربس یم هلو ةم سون دعمو هنانو نوخرط هرکصن ده دلوا لح | |
 یسانعم ترد ۳۹ نوهيم نور رار دنا لوا بولاباب روح هلا هقابو ابا تان وسلشخ ۳

 | ثلا رارب د خد یا هيو ردفورعم هکردرقب یربو ردهبنسانعم كافسو هیفسو دنواو قوخ یریردراد ||
 یک كارزواردعاج رض هل وانت رد هز دقو رعد رم اول مدار رارب د رهفلاد دوع ماوع ردو رادفو ردم کر داعرف رو 1

 تان نوخرت هسنلوا جرز هدلاح لوا هلغلوا لدبتم يعط هرکصن دقدروط تدمرب تودالصا هدنکرب نیکسک ||

 بار ول نمآدرت یدنلوارک ذکر دهنسانهم هناوخرتهدزو هننکشک هیت رددوخرطیړعنراررد رولدا |
 یلکرا جو كیاچو دلج هد شاره سدر روت دهداتساباچ یشیاوزوآےلا تیمدرتروندهیهنسکنالواروذ و قشف ||
 هدملسراخ یازررید حد یی لت هک یادغبهدننزولدرم الدرب ردەنسانعمىلواروشاريور وشانە شره ناو | :

 هنقح نامرکدورل ریدهنسهزک ذو بطو هتخودنکسم تاراقع و الشم ناکد و هناخومسع ابو غاب هدنزو هدرب هدرتردتغا ۱ ۱

 هدر یدنلوارکد نم رشنعرولک هد هنسانعم ناجرتوردهننسکناوجرضاح نابزرت زون د یند هنسهراچانامزکدو ||
 هکرذبفدا مو هدنزو ناجی طاخ ناغزرت ردتغل خد هدشزوهزربنویدنلوا رک ذ کرد هنسانعمه درت هدنزودزرب ||
 فوخووقزوق لار نووکسو لوا تلصو تم تیاغد اربط هک رون د هنمز لوا باز مض سرت یدنلوارک ذ |

 كنس هفت اط تیلهاسسرفهدننزو ناسوکعم مسر لاقانثم یانو نیس نادوتساسرت .رونلواقالطاهد هنن را هفتاط |
 تفراعمیر نددنیجهک ا وک هخراعز ردهتسانعم قم هود وا اک دنزاودنزواعدن روک واهرزول ئ را ومهجد ۰

 هرگا تیسهدو تشجخو هدّساع هدنف رطن وک چ والوا شما ردنا فتو هرزوا یا تد سح ن روک وا هدکدتنا ۱

 یاذافناوقاذمیارجا بلغتلا قر ر طدرد هنس انعم یصعتمو شکر سو یلغتمو تلاع هدشنزوهزادنا هزاعرت ردقلوا |

 كلك هدراهصک هدننزوقامقح قاع رت ردهنسانعمقلوا یصاعو كع اناغط ور و دەدەن او دهنر وزندنا

 هد رو ص.عدمو هتف هرکه دز و ہےقہط هدعرت ر واک هنسادعمقلوارممحو هاک او ردهنس انعم كعب الج هدراوو ||

 کر دهنسانعم دیفس شکر رار دات رار کت هضلوا بلغ وصو نوزودششک نی ظلغ راراةض نود اتق یدرخو ||
 یا افرت ردهسانعم ناج رب هکر دف نافررت ناورتدر ون دیده رس ,مواطو هک لکوحر دن رلکدند شک لاح

 ناب نتهدسانهرظنم یروص هکر ددنسک شورف رهاظو ییارم شورفرت روش ددماعط نالس اهلا فرت هلاهدحتوم| |
 ی ی

 |تردهدننزو.دنزرف دنفرت روند هو برصور اطومخا هدننزو حرطس فرم لوا یقتسم ودب رحالا نی نکل تو دنا

 تسرب شناواراصنورو نلوار عت ماهو و نابحو ی ةروقهکی روق هدایز نا هغلا م فلا ارت ردهشسانعم تتشخو

 رد کي م ند نادو تیا هللا سرت هروب نم ټغاراردناادها یتالصاح ن :ومشوا فاک دیزاب ودنزن وا س اتو نم هلغلوا

 لعفنم كاج وىعل [ندهنس لمس ندشرت ردهلس انعم همداودود هدر ر دمتسانعمهجدناد دو تساو فوخ سرت

 | یزد هدنزووخد وعرت ردولادرز عوبرب هدانزوسررو شعر ردتعلید هدنزو هدکو روس دیند هوضع

iêل  IA POR OTادا رر د تورقا رق هدنکر تو لص مدبب رعهکر دیدآ هانس با ڈک دزو فرب یر ردیدآش اه عور وسنمهلکینا 1 ۲ مس  

eo ESE 

 شا نالہ اب هللا شکهرق ینعر هلا فرتهدنزو هتنکشک هنر رده انعم تشخو فوخب عیار ردهنسانعم|[

 رده ر انعم لاو هعدخو هلو تذکو یعنالامو ناذهو هزرههدننزو هدنم شفاف هدف ر وتدهاب روح 1
 رتفدورلرکح هنیارآ دم فرح یکی ا هدعضوم شعب نارزههکرون دهلیخ لوا هدنتعآ یطس هدسنزو نیقات نیر

 | ردنا ریبعت نبا نیترت یدیق ردن دنح الطصا باک الاسر و نرد یخ دک |لاطدا مسارباوترابعرب ند هطبنط هو
 فا رونردهروقحنالواهدنر اک الرتو غاوقدنخ نالزاهدنذارطاراصحو هعلخی رر دزاو یمانعمیدیانار خف 0۳

SES E ار ی ات یاس O. RO OI Ces 

 هعدخواغدو هجو ر کم كلا رد هنسانعم لئاطالو هدو يبو ثبع فاز د هنسا عم منتعو لا څیری ږ دراو یمانعم

 رابعا اولچرت ررروشن ها نیم نکلسفو هتساشنورکسر داولح عوبرب ثلاترددا یم رباز هد رق ناورشدشرد

 ندیارو مط هدقدال تح او ولی رة هنسنر و هننستاروک لوکس ماخ هنتسانعم هز شو درتخ درة هرک اد عبار دب راک دشا

= 
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 ۱1 FREER FREEONES E ارتهدنرو بارش تارت رايد خدهراود

 ردلبةتسم ل عف ند ند ارت .دیارتردهنساتعم قارپطهدسرب ءفلاات مشوردهنمانعمتامروتکههراود بو آل

 فورعم هللا لیتر مار نوساوا راش ید وبض یریغو وض ردهنسانعم حشرتو قمزرض یک ندیوارت ندمارت

 ماچو یلت ناو تاب ۱ ماتلدکوبهدننزوزامن زارت ر ارت روس دری حرج هدر رعرونلواربحتینهمدرکو طو یم هرتو ضردتا, ا
 تزد وزارت زدن رعم ندنول زارطز دفورتعم ها لاجو نسخ قلخ ر دیدآ هدلنرب هدنیمز نارولو زاری د ځنډ هښ اغا

 ازدا لاردا خباز ر ردهتساتعمدادو لدع لات ردنجرپ نازم ینا رار دوزارت 7 یتندهدمکرت کر ردفورعمیرب ر دراو یسانعم

 ندسزرارم ندشژرارم رده اک ندنسلوانارکن و نان اقم یسهفکر تتوزارت « نتسادهحنخوزارت رد هتسانعمروعشو یهف و
 تالا اوللم م تشحو قارنمملرلن اولې ناعسدالو یورارب روذلوا هن اک ندقلوا لندعوربارب هرتعاڪش هلا مصخ

 ندندږشارتورد هنسانعمرخ د ماو عقوو عمطهدننزو شاول "شارت ردرولا دشروخ رز یوزارت رده اک نداتاوداو
 هدننزوٌلالهكارتروس رهن راولوزوراعو نواهورد هنمانعنم :زاعو نننولو شالتوقنو هر ولواردصم متا
 نیم يا ابتدای بمان یاری ار نیر ناد و اپ

 لوکوروناوارسعتقالتحو قیرابروت ون د ەدە هنسن نادالتح تولد ا لو اوروناوارمسعت یلتاحهدم دمکرترونلوا هلاکت ید

 قسوملهاو ردهنسانعم OES هدنزوهناهب هنارت  درخمندنو قارطرو لک هی عنصر دلو
 لصاوردتارقن یسفجواوزانو حدمیزبو تد یربرد لّبسم یز شوک واهکردش شو هدنرلنس ناسانشهمغنو
 تنطسو هعدخو هلدحور ولکه نسانعمياهاطو یارادنا فرحو هقسطاو عالورون دهب همغنو توصو ةن : هنارت هدتخ)

 | توارپ مولعمانهدنزو لهاله لوار ردلیقتسسندندیوارت دوارت ردردصم مساند ن دیوار و ارت رواکهډ هنسانغم
 | هلساقحم یا ناعارت وند هر هو هدتفرط هدشرو یهاس ..نیهارت ردهتسنانعم جنرو یتمرص ندیو ارت ود عارب

 ee یدنلوارکذ هکر ذیفدا یهو هدننزو ندیوارت لنا تت یاب ندس ارم ند ہن ارت رواد هنضي لاپ اړ رو نادزانا

 | فازکو فالو رونلوا ربعت یاب رغوا تروص هکر د هنس انعمر وتو قرزوابزو رد هنسانعم تغنصورکم وول جە دزو
 رزاعص نوداننفیدرعو هک شکر دقعت رددنسانعم هایش هدشنزو برج هل سرا یاد برب برت د رواک هنساتعم

 یلاکتنح ااه دخ وج یاب یلادرترارم دتورق هر خر لک نر لر دا ذج د هعفدرب هعغلوا طلع ی :وصو بوزود شک ابلغ
 تناح ردقو رعم توس نالوا فرعمالاح دکل رش مان نوک نذتلاعا سرا اردد! یارس نتو عیقررب هدنزو

 ۸ هدکن ست[ !لوا ندغاطنالواهدنساذح بو اهدکشت 3 آرب هدنرزواور دیسهدرک اش كيبنیشدراردمهاوهدن نقش

 اد یدو وگو هرابحو هز وراد و نو اه هد زوز زج قرب زیرت ردیعسا مزواعورب هدنزوهرغرغ هرب رت یدروتکوص
 هاص ر Jı یطلع دوام تلج قاشدکردهنساتعم قوت هوس دم هسا ر رد هن انعم لوا دول هر هز ر
 ۳9 اا دخ دەكلكو ج ىدنلواركذ هکر دهنسانعمپرتهلیسر اقتى اب كبرت كبرت رازبد هد یئاوهرت ادیراکدید

 لواهدننزو دش رس دشت دژیرت هلوا تح-وبلص هد اعیاربط کروم دهنسهزلوا دادو ئام یضوار نوک نر تیر

 ةکردریما .یسراد عولرپ هدننزو ور دن وب یر اراراص هب هرات بودالصا رادقمرب کروند هلس هلوقمهزواحو هر

 یر وه هدننرو لر بش نا ةانشمیات دلرترت یدنلوارکذ )هکر د هنسانهم كیرت هیرم هبرت 2 رولوا ضاسو هاو ص دی

 ججو حره ردن دنه عانا تب تو تربت مو ترت لرد فوصرتخد هد هل اس هوعصهدرس ریع رومت دعاشود نالصا

 یرکناهحلنهرفهدنزو نادر ناخربردتلا قلودرا شاوا ن وشارك کرد انار تو افراط

 هیانعموبیحد هدسوماهو هلن رینعت ابر کید قاس ابو ققن هتغلرخ 1! غلرب هکرونم دهښن دک لوا هروکه نام
 دەاک ر مولعمات هدننزوخ يح حر حرت روس دید هناهعتساورا نانا طم بهز کصندنرودص هضجو هزدابرتور درو

 ندندزوا نولژا ما صخ سمند طاس ف زر ط کروم ده هرس لوا هدنزوناجیع ناحرترون دیدهنواف جاعاو

 قرشیطالسه دفلس هرو تکه نضر عمرب زعتو باتعاعطق قلا وغعمیراوطاو عاضواولردر هو عوف مع فلک لد
 تاره دهدنلن اقمهبلناقبس هلیجو مظع تمد حر قلعتمهتلو دند هسکرب ال دمی دیاراو نونا هلن ولد نران ۱

 مرعور راز ند لجهد ږهاش دادزنو | نمو فا غم هو حولا لک م هرژوا خورش م هخیو ھن نک لوا یو نلوااطعا یار

 روت د ناخرتید هواهزربسي :رلکدن دندنوحرتو یدارونلوااعصاو ل وب یماعدتساوز او اضعاو ضاع ایفا وق تب ولا

 ۱ یاادرپ ضوصخ هنسابرد نیلذنا هدننزو هتنلس هتحر تحرت ردیدآقاوازب ندنراکتیاتفجوز دیار اثر ضتو سو |

 اروسد هان یراک دید قلاجر وود یر وظ شا ندنعو فروطناہ هلن تالث تاخذ رعترت رولوا صد رعتد اقب ردیذآ

 اه دنتسرت هدنحرب ورد EE وه یهرص لی هکر ترو رد ید ایادط هردو ان امدرد هدنابوت دو
 لب 1
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 هدنرلندب زادناربد :رولوا كح وک تداغد یرلقوا هکردبا مستر ضعلادنعو ردهوا عونرپو ردهنسانعم ساردص

 ندندمشخ دشخم رد هویشم تفصند ندیشخق هدشنزواشخا اش رار د شن یدهنکتفا اوهو رو دالر نز

 رد هنسانعماصعو نیل عنه دننزو هل ل رد هنرلانعم قابو قوشلاخو ی مر ووا هدا حر دم ندرت ردیضام
 ردلوعتقم مسا نخو ۱ كردة هتخول هت رد هدنرک د هم و جصم یا فان نات نواب هدرحو یدنفواو

 ران نوینعو بنا ره راتبا Ky دهب هجران لوا هناا رت 3 كردە للا مادار كەد واذا نیو

 کا صرت نارد هنو دنا دک دور یز ر دیار یا ااا درک وو حوا ااا هننلآ

 و . دزوا هرکصندکد شد هطروعو رارروشب دانا هطزوعر دماعط یراکد ید هنغد او هلن رت هکر د هنسانعم هنیکیآشو ۱

 ندش “زل | وعیهم مسا ندندش کو ردهنسانعمهدسش ۳ ۵ اب  راربدقرب رود لک هدراد صعد 3 روس دەس روڈ

 رب ن رز ورن  رونلوا قالطا نیس شارالهتشمو شما جاررور E ورذب ورد رارب دین دهنوضو ۱

 شرا دشا هد دعمیدسر دنا غف د نداغسا هوردیا ق مهیحاصلضورون, .دهضنههدس . رعرونلواریعت هم

 ردنا عفدهلالاهسایالوا تشک :رعقو هل ؟قق قنالوا ییقر هدنسسلاعا كنه دعمندهداملوا تعط هکردهدامزب

 ۱ قمار خادم هش هجری لانا عارفتساهس هسرحاهصرادقمهنبولوا شان از هلطا هاو

 عورب ددر نایب زار رام زد هنسادعم بساو یوصسماخ ردناونحدوچو ءدامو لصا هکرد هتساثعم هعطذو

 فواورشس هدنسارا نازادنارنالاحردیف راکت رار د قوا هکت کون ماو عرار دیا هکود ندکوکهلنږل ینمدردووا

 ت اه  وع ند ی مک ا ۷ كنب رار دیار حت کس رولوا ك نو کو هصق کلی هکر ولوا اد یورپ ر در اگدیذ

 رولز e یک لنصاسو لانا کچ كنعو یمرفو یی ممه کج كنعو هاسر زا یو چپ ؤا روند

 نوک اهانت نرو نرخ کش رد ارز دیهایس یساندآ تعاونا ر داک دز این یه زمان ربع ندّضام

 ردنا اود یراکدید انا نوغزوتورادو قوا لاله بوراچ مت رر د ید كزوزو قلصنو ششحو رارساو

 تاود كلراتآ ارز روئلوا برض هدر كجد ق بدو هدنک ارو رو ناشیرپ دوهج مت زارید لالدرظا هدیموز

 یانازاف هلن اح رشک لیل م FRET بوراح ت 2 لالج عمق زد رالکد مد نباش تو هل ملو ا یراړلةتسم

 هدیزادنقمیب من شرک “یک ردنا زن لا لر ەناہن لوا هدب رعروس دهم كناس ناتلواربعت |

 es یاد جاعا ادا هکر درب یرلکدیذ دود نادم رولوا ی >-آ هلت دابزو ینو هدنزرط نوبکو

 رر یخ زارکیاد ەر یراکد نادارع بزراقنح هرکصا دکدرم شد ن ولوطەدن بوذا ثوحو سرەد :[یر هوم

 رود د ینده الرت كح هکودنک او رد نهد ر ررر رد هن انعم یعکود نت هدنزوزمخ جلا هلمهمیار

 اموعورونلوارمعتقاش طرد نیتسصخ هک یداهضم : هدننزو ناو هل سر اف فاک ناکمختروش در چت نالنکو

 ناسناو ناو.> یش او .ندهدعم یال وما هد نر هنممل همت ردم نر زوعهکر دوش متاصوصخو ابن

 أرواک هنساتعم شو لصاو یوصویدنلوا نابن هدنشدام ق ندهدعمداسفو نم نعپ ی
 ناس ید یداوازرابمو رسک هدنف ات اما فا دناتسهدن هاشدانیساهدنزوراجد هل هاودعمواو راو

 یر کرد ناك ىد تزور ز رد لوس چ ى ج م سایر ر ونواب یاب لصتم ا

 ردروطسمولد روس دهد "ید ها یراق دلغد نب الرا هه اوج هدکنهرف ضعدرد دنسانهن جساو یموةطو مرا

 باب رپ کرد هدنع“ر هام یا لصتم ههل اد اس - یمزکس رر دناریعت عاج هج اغا لوارادهلوح هدرلتبسمع زب

 قر ر وة لىقەدراب د صعد rae ربو 5 نزار هلو ءهیوردب لوح یر لب لو دلم یبغل شب هدو تغ

 روج ۳ نادروبا دی هک کود ما هدنزؤوګ ودن وڏن رونلوا هناک ی دندرکد =| لعتش مو ندرولا دشروخ

 قد رط) مدار ردذوش ام ندنوب یر لو قىر هدزج الطصا وا اخخ نونا ننعطو قزحو لعلم ندهن نم

 مکوتسو نم شماته ریاگرب لا رک اسارشورونلزاربعتیراو دهدرب ۵ زاویه

 لوا باب رد لټشم یبانکو تغاروقط شع زوهدنآیحوا هکر دهد دچهر دانم یان لصتم هب هلعهمیار نام ییزو ةط
 خد یشوق رمعسو یشوهدنو ر د شو 5ی راکد ىد نال ص قرب وڌ یرب ر دراو یا نعم شد ر رزدەدنرك دهحوتفمیات

 هکروس دوب هک لوا ازاحش ثاانردهنسانعم تطروشاب فاترذتغلهد هلبا هج4یازرون كم وجه هر رعرلرد

 ملرت هانا دادرتسا یصح یی درو نکدا شاوا بولغماو هناا عار هد عر و

 رونلوا قالطاه هشبسک eter ولمو راد م هناکلاهح و یلعهّس سمار ر دار عت یگ ازة ی رایج راه

 هنسارفیکا یرراوبد راصجو عماوجو ناخو نطالس یایروٌ,دهراولد عنشرو كسك ام هزار ا بی
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 قفلوصوو مرکه ب یصوبو ردهنسانعمیلژارا ارتنوقابحو تلع !ارضاو نان یک تون تک نداد

 هرکصندکدترا یشموکو فوتلا ران وقف هدد زو كند ڭنىتردەدنرك دهموجضمیان فا نارا یادم

 هدیاب چ وا هکر دهد نحمر ةانشمیات لضتسەنانشمیالت ناب ی درد ردتغلهد هلن وب ع دقتوروس دهملاع ی راک دا تر

 هحراس یدنلوازک ذ هکردهتسانعم رابات راس ردهدنزک د هحنوتفم یا لوا باب ردلجنمیب انکو تغلزکسنوا
 هکر دغش راتت هدننزو ر درت راز د حد ناک رز تولوا فلات هرات هد دو ه عم فز عد هکر دقوا عونرب؛دننزو هخراخت
 | دنزابو دنز هدننزوار عم ارات ردفورعمیراتن ك ثمرولژا لصاحهدن ۲ ید العا ناک شرد هد ل فورعمهدنیلاج لاش
 هرضسو خالو لزهو هطروخ هدننزوونلبل ورتت روت دتفتصهدنن رغ رد,خسومزاب کرد هنسانعم ناقلات هدنتع]

 قمار بخت دارت نک ولې ااو ناف .نتتورتت ESED ورق هلبااهءدایز هورتت ردهتسانعم ||

 هکر دهنسانعم یر اب ات هدننزو یرفسیرتم رد هنس انعم نلهر عمو ل از هو هطروخ و غالهدننزوُم هرطق هرتنزد هنسأنعم
 هد .اوزرب رلرب /دقاموص هاعرد هناد یکتا فو ر عم هکردهنسانعمقاجمهابا ات نوکسوردکعد نوسننهراتات

 مص ىت ت رد نوفا هدامرونن دخ ذ ةا نالوا نعت س اعنحور دیاتلالد هلاهدحوم یابی دن هات یات هدانعموب

 دنزانو .دنز رازب دهر واح ی رلکدیادونآهدشز وادادن اتتا ات ردر هناذ ی ڈک ای راک دند قاموص هکردهنسانعمیاعم هناا

 یاب باز نشر هز نزول ربا هتل تب ر دغ تغ اخت رو نکن فح رک نم د ردرتعل

 a ندضوم نوجا ل الاغشاویمدوا ںوردصؤوص یراقحوخ هلناتحتءا نن د دەدا هرو کم ئان

 ٿلا تایر رونلوا هن اکح ند وص قح هرغاح نش مو دورار دیارټبعت یخ واواؤ ولد د وحر ازيد 4 روصیرلکد ززد ند رل تشر اسو
 :e قسرزوسد هنهدرب لود هذننزوقفا قس ۳ ::یدنلوارک دکر دهها یر یرتت نتردهدنزک دمموعحمیات

 ندتلو هانسو ندناعآ : قوس زود یندهحذدو شازودند هشنش لو کورولوایالطا تشر اچو هر درب فا

 ةاننمىات لصتمەعج ناس شىر تعهد تن اوکسیدنلوارک د کرد هتسانعم جت مض مر ونلواهاک ند
 رارش راق ر ذة نساتعنم زتو دنتونکسکوزواب هدننزو اع اک ردلجشم یغل تردهدحو قد تاب رب هکردهدّتعمر

 هرات ردةینسانعم لرکوو يدرس هدننغادنزانودنزولوا یش منت یقرک اه رزواز روازونه روب روس دهناط لوا هدننزر

 «دنتفلدنزابو دنزو هلو یاو ا هدننورد کرو ن دا هنسهطوا نفر لوا هد زور رش رک رد هنسانعم راق هد نزوةزا دش
 لصتم هب هجم یاخ ناس یتسلاردعضوم ناتلوا عضو هسدقن یاشار اسوهخاو نوتلادکر دمنس نهم هنسضکو نزن
 | شفا ردمدنر ردەدنرك هحوتعمیان :لوا بانردلجشم بانک تغل غل یلازووا هدنان کیا روم ةا ئا

 راسخ زادت ند اوز هدنقسول شرات زدن اک ندمع قنوات زد ید هتک هکردسهصو

 رادخد زونلوا رتعتقا هدزجالطصا کرد هسانعم بوش هما وزوت دهن هحرابو هحال ۲ [یلوونح هرقوقهدننزو

 ندنآ لس رو هغعروژ ندنرلت داغس ت نم كاللا هيلع ناجلس ر صخور دذ اک ندناع-آ ناوز ناوز تخت راد رعم

 هنعوجعر دوب یزاک دیدشعن کرونلواقالطا ید دیک کت زدندیکوکی دبنانلوارببعت شعلا تنی رد باک

 كس راتررضح یورزاک ی صساوا 7 میم هلدیس حد جارتم تخت ردهنسانعمناور تع هدنور تا روئاواربعت د لب
 ندندم هنسزوس :رداملاح یدقاب عارح زیهلملایدنک هددسردملوا هملارا EY بک رردنالقن ردنعما -یسهسردنم

 دردنالاقَساندنو دنرفار درب ر نمو بد رغرت نسیدقاط تگ دیک ون هلاح ىلع نویلوا ییطذم دکردهدایز

 لاکشاوروصو للکمژ عضم ذب ارخاوجا عانا یمهلجیدیازاو ینهقبط اقرب ردشاوا لصاو«نیورپو سخت
 یدباراویب هعشو د تسانم هن هعدرا لوضفو یدنا لکشموروصمهدن :آحدرلا كلف هع ماقا لکشوءرغو راکش
 ندننلزوتوا نالّوا قاعرتخشیسدناوخ مادران رورو رخو ید ر دیا لامعتسا هدم ومو لصف یرب ره ۱

 ۱ تن یاد رار دید هنت اور نضکو زد هبا ن دناعسآ هرورف تخ هرژره تحت رددعما اونرب هدسوفو ردیدآ 1 نا یاش

 2 کر دن و حول لوآهتحگرونلوا هناک ید ندضرا ناکس لجو كلوسلهاوحاوراو ناه اشداب لاخنانشن
 هدن آنی راق شو س راق سرو نلواریبعت یمهتخزوتزاهدننب اشتر گرو دید هافطحوور دیار لوا

IRهن رزوا اضعا ن قیقحتو قیرقمل زقهلکتا هکر دهجسرابلوا دن هت دن هت رارازابهن رب بوزو یف  | 

 رده KET قوع :ندر هتک روشن د همك نانا هغ سو طق راو سوو رار دیاد 3۳ 0

 ایم هتخح ردهب اک ندیقاضورایخا هتشذکو تاداکع شمک هدرودنا هت رودلوا قالطاهروموک تر ا

 ضراع ید i تدشهدنزو سسع سرد هنشانعهراکعمطو صیزح هدشنزو میش 2 ردهناک ندا اعمآ

 هد نرو شجر شخت ردتغل ة ةدهلبا هدحومیاب ید تو ەدە اخ نوکسوردهتسانعم تابتلاوتلق یارتحانالوا
 هوس

 تی

 ردص
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 تمم )۳ ولو مان تامو عض نه ذم هلن اه رنک ور ول د ځد هنر وص نس ومعو حج قو نیکرحیویدنلوا

 هد رونددسعت ندسس " رد هنسانعهبآوح رضاحو خیل و خیصف هل اب اههچم نیو ة انتم یاب مو نيشن ر وکسواب خف

 رد هنسانعم كم رماد "قدودند رار تد سه دن دنع راض عد یا ارو یعصاوقمزف زد هکردیفدامو

 اردردصملصاحندندسس هدر رو شیت یش شب ردهنسانعم نبع :روو شمزف دل !اوعتممسا ندندبسس هشت

 || ندرفاب ردقبط فورعم نانلواریعت یس "هدنک مت یی دز اسان بهلوهعلو شیالزاب یولوا فح شداتو
 ۱ و پتۇ ااا ۇن دەنسەروجوەرادلز ازغاهدننزوزودرس روف رارزود ن دنغربو ندشموکو

 نالوا هدنراقوبق طولبومدابو ردهنساتعم کشو نیجو م. دوبقو یشرولهدنزولحا للت | لس ردتغلهدیلفاف نلدناف
 نول نتسنولم واس روئلوارستقوضتکرو دهنقالغع تكنمقلاسامرتهدننزو تاته تالس تالس روس .دیندهکشونخ

 هاکو ناصهدننفلدنزابودنزهدننزوانهپ اس ات رد ەش انعم قلرقو قنرمقءدنتخلدنز بو دز ەد زۇ ن تش هز اېي دسو

 یهرابز دو راکمولو ردهتسانعم هسسدو لدو ږل حو OE SET روند نتهدس رعردهنسانعم

 ۱ تند نت واوان هنک او نوحاقمالحآ هکیدموشو یزقرطوقهدنزوردناق ردن روسد هدفیهتسک

 ١ هنمل اف لاح هکود نت شم ونوتلاشذلوابوذ لرل وسف یعد دز وز لات یز زاو یسانعم نردهدننزو كل

 | تلاخ ردتغلەدەلىسر اقیابهدانعمولی کرت اکو هلمط زون دهن راذرطقص وقاشالراوانمو كرلل اشیا روند /

 ]| لهدو لىطو ردهنسانعم هرب ادو فدمدآ ر یکی زاوآ هتیمرتو سوخانو لاح ردهنمانعمزاوآ دندو زت هدساع

 | هلبطو رت ااک تك رلاشو قانحو راغطور د هنسانعم تسو لس هد نرو ونه سو اف فاکو کس د نوک 4تن

 - | قلطمورر د د هحوتساوهنادرحرب ریو هنسوتفراطعور ولکه تس انعم قو دنصو رو دید هرلقوط یراکدبب ارسعت
 | هتدبس مای کش هلن ایور دتغلهد هلمسر اف ئاو زارب دەدەن ول هرمنخو نالژدویمج قحه وقهقا لتفرحلها ۱

 || ردتقل هدملرسراخیاب هنسانعم هقودنصقص وقایشا قلطمو را دیندهنزامنا لالغ ۍږاکد د كتو نودرصو

u۰ نولرصوراہ |قه وقر اخذو ل الغور ون .دخد هنورفوهغاپ-وا اح هروشپ او هنس هابط نما هدشزو نا کات  

 ذکر وازوناج ران مکی نیک ذکر د لنط ك وک لوا هدننزو اخو رب كاروس لاین , دید هرلذرظو الشم قو دنصو لب و
 هکر دهنسانعم اب نخور یولک ساخرا ادو فدورر دنا رعت لد فرح كلمط هدننک تار الحخ اا نوعا

 لوس لو زلرابت هدنلکشلمط ندقونحوندنسحرونن دیندهف طی اریبختربت الکل رل اشرورارب درو لقلة رک رضا

 ۱ هعلق لوا لسو هلع هلا للا یلص اعرف ترضحر دیدآ هعلقرپهدنزاک مزار طور دف رظ یراکدندرمن الکو یس هل بط لا ۱

 1 کد کردم + هات ےہ همن راد دروست اوز وبر ۳8 نمومنلف نشوردرلالتعهاو عرب ندرافک ی دیاوازغ هنرزوا ۱

 هقرتد لوا هدو وقالت هراس. روم دەبا شعشپا رهمو فرطاو یش مو هد زو هعقبط هلا ړل ھم یار ا هر هزت یدنلوا |

 | یدروسورد هنساتعم سوکلبطهدننزوربغت رس ردتغلهدالا هیچ لاذ یل بازو رولوا داهل نب م قالطاکرد
 | یاتقات باب روند هنکلید نچکبهدلوترپوردهناممرش هرب رونلواربیعت قلقتفدکروتندهرب نلیکودهربکو|
 ۱ کرد و قشیو نان یا و ارط ندنبد یرا 2 تنگ کردهسانعم نلتفت ناب رسک تب وردد کد هوا

 ا

 تست

 ۱ الطهدس SSE ر هداوا یا رویم تب ا دس ا ید

PEONهدسرع رد ابن نانلوا ربمعت نوری آدکمو یامصکم عد ردیکمه اک یکم نی رود  |[ 

 ]| نح هرزوا یندنلوارکذ افت آ هد رو تدم تس ` ردەدىرك دەم وتم یا ثلات با رلر,د ىد قوام لالخورخذا

 278 N رو كتمح نو كند رولکن دن ی سالعاتلکشم ردهدلب نب لدتعم یناوهاو فیلد اع» دن دد

 | هدنابیکیا هکردهدنتسر ةانتم یا لصتم هب یسراف یاناس یمجوآ رونی د هلاک رد هر مو ۳ نوتلا ۰
 ااردهنسانعمقلوا ر ارق یو تحازیو ںارطضاو سالت ىر دەدنر دهحوتعمیات لوا بار دلع 2ی غل رب نوا نوا !

a:هدس رعردهب رم  نالبروا ههرهج ليس هبآ لا هکر ردهلسو هغادط هایت یدنلوارک د و ردهنساتعمبت  |[ 

 ا لصاعندندسد شف ردس رعم هعشآ  رولک هستم ع ومو هغلاطو رازدد راعشو هل راک تبعید هبطل[

 هل مطوق تىس ۇرا شلروآ ن ددو بجو ندب هد رو لنت ن كذب یدنلوازک د کر د شف دارت هک ردر دصم ۱

 هت هس ېدنلوار د کود ةنسانعم وک هل سر اف ناک وک لزوبتاوخ راداتهو رللاق هکر روم رخ ینهلوقم ۱

anندهسهبنا زی  ONTهدنلکش با تبار دیر  e8  
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  EENتوقو تردق واتاوات واتاوات رداد ندابواو ردهتسانعمیات وات وات ردهدلب رب ناتن هدننزو رکب زا هلن ین |

 ارجو ضوعو رولک هنسانعمهاکو خیوصور د هنسانعم تمارغؤهچ رو تیانجو مرج ن ناوات ردهنسانعم تدالحو

 تاو یداهدننزو تك اهلاةانشمیات كيوان كتوات یدنلوارکذ کرددهسانعمهب اعا هیاوات دارا رولکهجهشنانعم تافاکمو

 هکردهنسانعم ضرعهدشزو رواخ روات ردهنشانعم رامتخاو لافتات ىب :اوشلوکوب ینو ردهنسانعماتود
i ندندروات هدشزو هد مرآ هدیروات دیزوات رددوحوم مه هناذب هکرد رهوحیماقم رددودنوم اف لا ربع 

 هتسهب وصلشا هدسروٌلدات وات رود هناع سس ناوارف یی وصو قوا هو دن هسوات هنسانعمضورعم
 ندقنف وط شن آر ولوا دای هدقاباو ارد قحر ق لواهدننزو لا لوا روس دید هنسهنط ر غصو رار د

 هواظ هماع ردقورعم فرط هوا هوا اا كوات مود هلمصفلواوو ندکمرو لویوندةنوط شدا وک ابو

 فاصوللئمهس .اورخخو لء یربراویمانعم ترددنزوهاک های روس مد هنسهعطتم رکود غوطتحوموژرید

 كنکردفنسانعم درف ثلاتردهنسانعمیالوتاع فا ردهکلوساب نالوا ضراعهنس ر)هععص لرلهبح فاسو

 ردهنسانعمهدابق رعهدنزو :وهاکو هات ردهنسانعمف ذرصو ضو نانو سا دار ردنلت ام تفح- -رونل اواربعت

 جاهریالغم رد هنسانعم هقاط تلا زدهنسانعمد دعو ناص یریو ردشاتور قلن وطرب یر زاویمانعمشد کات یا

 كنەدىك رت دکر رد هتسانعمدرف منا روس ددعاک ی ات دنحوهماح یا دنح هد رب حب هبددغاکه قاط جا رب وهماحهقاط

 تکو یعب ردهتسانعم راب كنت سماحر وا لعد ردو ا یرظنیاکی الثم ردملم قم تفح رو د

 هکردم دنر دام ىا لصتمهبهدحومیابنا کیا روس دلذعهدس رعرونلوا رعمعت یاطو كند هکر دف طب

 هلو موفو ابرقاو مصخراس رددنرکذ هحوتقم یا لوا ناب ردلجنم ییانکو تغل شد قرف هدنابحوا

 تدشهدنزو ندنک اله ندنسام ردهتنانعم كالههدس زعورولک هنسانعمدا رنو لصاویوضو ردهنسانعم
 ردهتشارپ یک کپ شم اهدشزو ی نار هم نیش رشا رشا ردهنسانعم كمک ندیدنکو ليان رثأت ترازح

 ندنحا هدقداوا قرتشراش مات ندنمداصته ر نار: تم دا نوکتم هدف تی لاو دنه هلک
 ندنرارحو عفان هشطع باهتلاو نارطضارر دنالاخدایند هر هبوداردقح هلوایرلدملش-او لوا هکرلردیا ¿ قنرعت

 ةباكللا یل رطاو رد رعم ریشابط رر دز شەن نودیا فر رق هماعرد عفا دادامضواب رش یناضعا فعض نالوا

 دونلواقالطا میصرشام زدی ذاکر کی لی لواكرب حاصالثمردا هدافایغلقا كع ےس تیدلوا فا
 روشن ماسق ؟ردهنسانعمیب دنا عیزور منتو یی او داس ردذاک رغب هکی غلندنآلوا كن حابص مصرا خیصریشاس

 هب هنسن شلولانفو شمال اع اعراب هکناودم ولکهلاوردهس _ لانعم بارخودس افو عیاضو دورو جو نغز [ اورماربو
 ترظاو قشمو هو اخاب رکوهداس رک ییهب ردهنشاذعم زانو مر هت هت تشوکە دزو هحراغت هعشاس روس د

 یاکنایلطب قیعب رولک هنسانعمناحداب هنلقوردهتسانعمهحشاس ههاس هاج ردها طف ر خمر دخ ناتا ھن

 نا هطروعو روس دى دەنسقرازق ناطور داماش هنر اسو هعقسمو همکار دراو نمر تک عاوناهک ىسەمرواقو

 اکو روج دیسدههنسن شفلنماریو شعزاوشلوا دساقوهارت یهاس یهاس راردید هرهلوومو هنغداق ی راک د زوشد

 داخ هل دنس قالط اضوحو هعرتداموعهدننزو هدازپ هدازهشهلا ةدحومیاب هدا بد هداببم رزاکهدهنسانعم لانا شمعتریا

 و لادناهلا هم یاخ لات يدل هد اتش یایلد هدابیابژ روند ه هعرتدنالوا  Eربل ق

 نالواربعتهتلادشنزو رطح رت رت ردیار روهطهدرافدودو هدنفارط ال ارعا ند “راو انا هکر دراج .زابقهدوح نانلوا

 فا روس .دههومم یزاک دید یانعیرب ردراو یسانعمتردهدترو نوکشفش هاب اهمخم یا نوخرمن نوحربد رود هتلآ

 ررشاطمدلا بو دیا تسدیوح یزا هلو قم ی هو دورطاشرولوا لزقو ی الصو كد غرار د هج اعآیرلکدیدحاغالزق

 ندنعوی اغادوکسکرب دد خ رس نوخربتهدندنع راضعدو راز دیار عت یاعاوغلمط فرجن وخ ربط قلخ ض غد
 رده نانلو از دعت نوش رط هکردنوشرتمدارراربدیخدیحاغنهبودردفو ورم هک نامش لار دنراکد ددو کس لزق
 دری دیرکشتنول قلخردیوکستامن زن ی هدنزودزران هللاهمخ»یاز در ردمفرخنوخرمت نوخرمط
 نکنی فافشو طاهر یددزربتنوصخبدنفو بولی رق هلن ابوکروناوا یالطاهنمسقرکحتو ف اص هدر

 یحداک ازلغلوا هک د .یعوضر د جتا مزواعوبرب صوصخح هننکلم ناحابرذآ آو ییکیزوطقالاو هلرارب دید هزوط

 رد وعمدزربطرارب دیاوزآ هدروچشمرضکرترواواینآهدش اتیدررب دهیورادفورعمناناوارببعتربصورای دب دیددرربن

 هزوط فافسو صاس یکی زوط قالفاوردتلآ ف [فورعمک, یسهتلابرب اهدننزو نیش رع سرر نيرا ردهنسانعمدزرب هررب هرربد
 هکرد هنسانعمهان درو تسلا تس روس ددنسهعلقنانیفصااص هوصخژ هعلقام هوجهدنرودل اضز لربت رو د چد

 د
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 نانلار عت لمکسهلفاکر رک کشا زدلک دام لوادر هتک جن لا ههر کن دقدنلآدرغو هکردهنسانعم

 e هدنزو ځان عا روم د لولو هد رع ردناروهطه دن اسلاندب دک دهب هناد ندا

 اجر قز داع هل اتو نوک دمو نخ خش تسدتعات رواکه نسانعم هضسو هطروعوردیعما هعلقزب هدنعاخس ناتسسو

 روب دلتفهدس, رعزدهنسانفم قهرولو لکون ی رر دراو یسانعمش سل هدنزو نیفاب نتفات نتفات ردورادفورمکردیینا

 قلواردحرو هدرز او لا نا یدلیاذع ندنسهبلصا ی اعمقو راضع» دن دننزاول كنوتلک از کا

 ر ولک هد هنناتعم وفاکلاو جا ترازو قم عداررد هنسانعمناقلو تاب WT ا تالاب ند تست
 |ردهنسانعم هدنامردو نوعروو ردلوعفمیسا ندنتفات هتفات هنا دانسان عولطو قنعوط شنوکویآ سفاخ

 ارکح هتفان ر هتفات رو دنده هماع لومعم ندنزب ناکوزون ده همای را نشير ور واک تب اتعم هتک ر وشکو دو

 یلتشمهدیلق لرسهطاو حور ردندنعاونااج ی :اعقدوسشا روس د هد هب هنسک قد ض ره یالتسزیرتخ قش دن اع

 كاشفا رازبدقدءاجاک اهسردنای اوته هیلصاءاضع انا ترار نالوا یراسهباضعاوقژرع عیب لس هطساو مدو

 ناب ان زدانضع رش ROE قا روس دهضراهدس رع رددزوه حاعا زکردهشناتعم لود هد زو لشت آ ۱

 یلاعتےڑرا ءاشناقرذ لزرر هلا لا زولوا ریبعت هجدآ دک اخا مزوایعی ردهنسانعماروکنا تخردهدنزو لاح

 لهاهدنزو ب وسا بوک ان هر :ردونشانعم قجاولدهداس و نولهدس رع لذاك دید شتو روښلوا نان ناماز

 قبطیریزاو یتانعمش ۱ ا ردعفاد ارم س> مود*ررضز دفورعم مصیاود کر دعسان نونشرف هدننلرب رب

 ردقمط هقفوو كوك کیا شلزود ندحرب ا راع ینو ندوللنمر داو شم ک ابو ندا رد یو

 راضهراراس وا قر لاجهرزوا لو ما ۶ سرب یرب بول آ اه رللان کو دا یت را کچو راک وک تاتش دنه

 کرد هتسانعم رات عباز رور 3 هصهدنن رع ردب راکداریعت یو ندنعو تا نلف ٿلا شعءدردونلس د هزادراخ

 باوکو غازی قرا ر اق همهارب نوا رفع امر یصاعذٌم رکردو یراک دید لهجوا یامرشیدنلوازکذ د

 نالاتو لوک ساخ رار ازادهرزوا یناربد كن آ | ی رلب اک یدنکح دمهارورار اعنط کند نالوا هوا شوک مر
 یاد و انرتکار اروتلوا حرط نززان وتو دیک تل وام زورالاسرالات ردیدنههدانعمو ضعتلا دتعر دهنسانعم
 ردهومرب پياز قە لات هو CHT روی .دیدهرب نلت دنا اود درو وہ الاحو راراب هدنکوارلهطوا

 زى وراضعدوف کرآالا هم هو را پخ ا طك نھ رض عد رولوالضاح هلغمالشا هنت رر. یرب یج اعا یسک ها ول اتهش

 کردیم ت لارو گاه اوښ نوکیا حالر کرمی ات قلا رد انعملوایخدوب دنا شعدردر اکدیدولانفش

 اردن اس یرلکدد یس هفذرکو صو یسهزتونم تریلی د دهم زر تورو دیدنادنس غو یسراف لدرخ

 هد و ره سه ارا تخم نکاز رخ هرزوام وش نه ناو نع هدنسهدب دع كە وذالاحاعص غار سلات وسا

 ey مسا هلمال نوکس یک ردموترب ندنسلاها نالنکهدنزو شل شیلات هلیشهدابز ناپ ەز کن داور ددم

 مال نوکس نلات ردتابت یراکدند قرازوروب هصاخح ار نام و 4 :ییقشک غخاط یعردییهوک

 تارطضاو هسات هساولات هساولات ردروناخ فورعم رازبد باعت هد ارع زو دهن کت هدننغا ذیزابودنز لب جم رتسکو ۱

 ناغطراطو قحاصكکودو هنر هزیروهرنهابردن دند عاساهدننزولازولاد لآ لامولات ردهسانعم یرارقبو

 لوخاش لوما ردهنسانعم لماکو ماقهدس رغورد هنشانعململخ لقاوز 1 هلیسهدابزهدنیزو ماج مان مات ردە رلانعم

 رادعهرو لف هوقیرادرافو دنهررپ د یارب نابو یاربن لوا هدرراندوب هکر دقاربب م د عوبرب صوصحهناتسدنه هدنزو

 ردهنشاتهم ناهدو زرْغ [یرت راویمانعم ترد هدنروناح ناب رارزدرازدم فو جور توا حک وسغم

 ارت ) سزا لر وهلو ږ صردهنسانعم رات فا روتلواقالطا" هنفرط چا دلرعا هدلوف بروم دم هدس رع

 | كاع پولشا را ههلوح هلغلوا.هدابزهدناسح ندنفرط یضوعالرب هکرونم دهن رال لدا لوا تل دلت :یراکد یا
 | ندنکیدینت هنشابرپوا ندنشام رب نانضرع لز, بولا هدکوکم هکر درلل .لوانات هک راب دید زاضعب راروق هززوا
 1 لومات لونا یک نات همه رزلوا بطاح عج ری حياد رروط نافراضودنراک یول ۱ ۳ را ههاوح

 اارداقو ك حج وک نتسااوردلتشدلعف نادر هشدناو هدنزودناد دنا یدنلوارک د ذکر ردهنسانعم

 اا قالحنورب رود زوو اک هنر اف فاکی کنات ردینامندنتسااول هکر دف تسناو تسنات ردهتسانعم قلوا |

 ند ن دنا هکر دیفقحم عاود هدشزوخاد مالت مات زدر /احهد هلن هلم عمار ی دیواو ر دتغل ید هد شرو و مورد هنسانعه|

 ۱ غیر دهنسانعم ناهد یک ضعیلادنعو روس د منفار ار اد ارث د لرغا هدنزولوفاش لیا ردلیقتسم ماکته

 یدنلوازکذ ONS نات. ەد زون اش هیات یاحول زا شب رد هنسانعم ناهد تک هداوقرب ویرایزغا
 توس

 ر 31



۱۷ 

 هدشزو كنجرام هلاةاننم یا لترات ردهنسانعمهجت هيو هر ده دوهرانهرابو هزیرهریر رار اتر د هنسانم لظمو
 !نویله ردت اس یرلکدید زاغ وشوق هکر دیفدا نهو هدننزو هب وجرام هب وخرات ردهنانعم نوبکنعو لحروا

 لیزودتندحاعاو ندشاطیراکر درعا شارتتدرذآهدنتخا یول ی باهم یا نوکسوار مص خرات رزبدیند

 1 هدننزوتلاک رابتر ديما یراردب كمالساا هیلعو انس لع ےھارپا ترضحو رد هلک كنار شضعبلا دنعو یا

 ناسح قلخ ردرهشر هدننزژمدآ مرات زونلوا ریعتهغلغو ةکرونن دهنهالکهرزو هنساذعمقرف ینسهبق ساب
 ثداح هدرانوک,قوغوص هکردن اعطو صوبو سسلوا هدشزو خیهراچ اب اهمجمنیغ سراب ردفور عملا لاجو
 یراکدیدهنک هدنتزو وراج ورآت راردبارببعت نامظرنوکراناکرت روندتابظهدنن رع رولوا سام لدهنسز بولوا
 رزمورام هلباةانثم یات رولورات راربد هغرقص هنعو كخوس رروصن رلناق یوشواهراوطهرف هکردکحو هدزن
 هذهرذوزابهرابوهزیرهزیرورددیفمیدیک ات ردندنلس عانارو ردهنسانعمدندش مالظوک ارت هدابز هدشزو

 هراب هرابو ردهسناّتعم ناغطرطو قحاصو قنغاط ردندنلتیف عااهدننزو راززاک هاغه رامرات رواک هتسانعم

 ید هدزوهراب هرات ایا لظمووک ارقهدننزونوراه نورات روند هەن شاو ماقا مافواؤ هر ر درر

 اظمووک ارق تلا هتسانعمرسلرات یسهن شات فاث یک یلترو نطو مشيرا ردهنسانعملثیربراو یسانعم

 !سداسردلت یراددروخهنغلنزوا زرا ههلوح هکر د هنا و شرا نسهاشرونب دهنکطدوزارتو نابقعلار ردهنسانیعم ۱

 رردبامارآهدنجشا بواب ندحاعاوندزاس یسهفتاطدرکو لورود رر د قوام رد لغد رگ هشاع هکردهتسانعم مراط

 هدا کردوص نالوا لصاحندرصمانرات هدنزویراح یرات رارید راغد ودیا فی رک ندهنسانعمراعت علاس

 شبهدشنزوزان زاتردسک ندنب نالوا تشن ةادا هلارات نیرات ردهنسانعم لظمووک ارقورولوا رادهمشنیک
 كع کس ندزات ر رواک سهالعفو مخمل عاف منا ندندیزات فا زدهنسانعمن وعو یاد یرب را ویمانعم

 هزات ناترو بوشا هلا اهقسعدار رود دهلقسهد رعردهنسانعم هنامورفو زس وص لات ردهتسانعم یعتوقو
 رداحهلبس راق ی ارت ا رلد دیدیزان هلغلۆا لركوب هدابز رد عم باک كرنا ىزا نیما روس دهنسددنز و

 هدحو میان زابزات ردهنسانعم طوسو یعخر دف هنابزات هنارات رواکهتسانعم فطاو زانو رد هنشانعم هوحو

1 

 ردردصم لصاحندندنزات نزا رزدهرامالعو تسودب وعدا هکر یش ارغوا ولان ؤا هلن هزات هدتزوزاسراکه لا

 دیدحو کی هزات ردتغلهد لاسراف یا زیدنلوارک ذ کرد هتسانعم هامل هدنتزو نسا: كنزا خر د یقف ك یز ات لزا
 هکر دهننانعم نادنخو ولتوارطو ردد باقم دخ هکر رؤاک هنسانعم ثذاحو زدلمعتسم دهد کر ردهشنانعم

 یرآتخانو ردیف رعلیخ یزات ساورد ی رع ناسلیزات نابز رد هنتسانعم ی رع یران زدملناقم هد نمر

 رون د یند هب یراکش كسفو رعمو ردکم د نسر دیا لباچو نسمراناج هلا لج هماهفتسایانرواک هنسانعم
 رد هنسانهمدلر در کسو لر هل رد هې شم تفصند ن دیزات هدننزو نابزاز نایزأن هلمع سح یی دلو قع درک هل یس هدابز
 تيزات هنسانعم نانرعرولک عجندنظفا یزاتو رولوا كعدهشوق هشوقویدرکس یذرکسو اب نابز ات نبات

 هدننزو ساد سان رولکه تسانعمهس رثلا یمگو لصالا ی رعور دیرمغ تاک توب رع كر دفا یمتابح ات كني رو

 مغهدشزواساب اسات رده رلاتعف كمر شا ربزافو كضهسکوا ییهنشنرپ و كع | شالو قلو ار ارق وب رطضم

 جر هدننخل رب لها هلاهنکاس یاو داص خذو میمنوکسو نسرمسک تصعمات رذهنسانعم تاالمو هودناو

 قووطو ردهبصتو یردماخ هلدبسن روکس ةا ررزودات یهندنغو ق ردتغازمکد دید فوافق حاعا هکر دهنسانغم|

 ندن [هحو# رشد هکر د هنس انعم هو دناو ما هدننزوهساک هسات زار د یخ د هلک اک ش غ ارطهرزوا نم چورو د هد هن شاک

 رردنا یسعت همزب ښش آ هکرولوا هدزان واخ هک ابرتک !تلاحوب رد هنسانعم اهتشاژ لسم هلطارفا ه هنسنرپو هلواردکتم

 هلتعرم دوخن ابو ترار تدشكناومحرت اسو ناو لا هنسک ن [تسوزوعمو رولوایحد هدرلن دنا لامعتسا فیکو

 | دارفس یشالتمو برطضمورون د ځ دهنسمالشخو هنسمولوص بول سفن قیصقیص هدست ءرکسابو امورو
 قاوارارقسو برطضم هلیسهدایز ردنذنلسق عامتاهدنزوهساکخ اه ساکھ اواو هساوهسات زولک نسانعمقلوا
 كندا ر اربد تفرک هام شرف لها ماوع هکر د هنسانعم فلک رب ردراویمانعمتردهدننزوشاف شات ردهنسانعم
 کلات ردهنسانعم هناندنوادخ قائراربد تیغحو سدس دیکر ت ر درا هح زق كلب لانبهدنوضع ضعبو هدنسهرهج
 : یناوهدتمدخهب یدنفار ل اود یداالذمرولواتکر مش ها داور دهنس انعمقترو او كر ارش حا ارردهنسا نعم نګو سود

 ]|[ شات راد ساتلخو شاتقیسو شات هحاوحهسلوا راشمو قفاز مەدە یمزرب هنسک کداوهدقسرب قجوج

 | تسام باق هدلوقرب رون دهدیژ هدس رغ ندهنسانعم هکسمو یاب هرکو ردهنسانعم كلالاجو كياچ هدنزوتعا

EEانعم  



 نیراقلوقهلسلا کی او قحآ شاهرزواقانآ هدر لها ارزوونطالس هساوارداص هکخر ندصخر هکرون د

 هد ابرثک |هدزلنوک ی وغ وضهر ؟صندقدردزق هلشدا ۲ بو دنا فوج یک مز ماج ییسورحا روش دهنکسم لواو

 هسراذ اکماح ماجن لتیسانمول ردذوخ أم ندو لګ نانلوا بیعت هناشو اتهدنرابنحب ترا هدرار اوباما دنا مارآ

 [هرهطوا نالوا صوصخح هنعهومراب راضعو رولوا عال قالطا هناعات هرارب یرلکدندهن وصهدندالن یلدا مورو

 دوام لسانعم یانشورواضبات هزوکهکول راب دندهنا ا هزل هوا نالوا لماس ه1 | یتەغبرافارطا راطعرو

 نوحآردیر تیرقب هبقوهناوات هکن دنس همت كن هطوا كرد حالو وا هدننزو نامدا نامه لاد نا ددانرولوا

 مداوجرثک اایلاخبردب راکدید ییاحهمنهخ ترار زکراماج شةنموناولاهنسور او سةقو ڌن ونس طب

 ندعمووتاصوهراداحوا یلاشماو هنغامزا یحولویر ومدو ییناک ماجوردف ورعمهدرلداب ول لوس .ویارس ۲ عما اوصو

 للى وصو نوا هبا هلمهم ھم نسواب خف هات روملوا قالطاهررب نالواترارح او دندشوشت 1راسو هنن .رهزوک

 هدننزوویاط هلتسر اقیاد وات ردردصم لصاح ندندس ات هدنزو شهاۆخ شدان شات ردهنسانعم قاریاخو قالئوا

 روغلد هنا بوی ابهدنزرط یل كجو ندروماچ زو دهرابنآ نالوا رهبعت ك تىو نوب رصهدمکرتهدنتغل ناهفصا

 هد فرع بداو سر یر دت ایبعتواطالر ار هدننغل لر ثرو ام لبا هبچم نیغ غوات < وات زار رود لالغ ی کد وغو كجم سمعو

 هدزلقاذراحو هدراک شوک ضعد لوا كوا رلیا رایرهش * وعیاعدتساو راذتعای ردسسژرر وطهدننلیهعوکر بو وط

 رونلوا قالطا ید هرارب سه اوقمناوربشو نکرسو هردنصروُ دهرا نچشنو 9 وللثم نیشنوو همقبج
 ناقاق هنیعد رار دیارببعت توت تم رارروشب كا هدنرزواهکرولوا یورو رارونللود رای[ هکر دهوا هنا هات

 ردیاکهو اط نابرب هیات رو دهنکنتزوکوا هلیسر افیادورون دد هنس هعطق ے رکو لغو طریمکو و رولوا هنناکش

 یک بز ناب هنا یع“ ومو قاسهرص 4 هرابو هکر س نودوق هر ۵ ا هژاطهدعد بودرازف هدهرعخارب یادما

 هدیزوند اخ ندا ردروپا ناف ارز ررروشد ,رژوآلادتعا بولاص هنورفهز صف دنس هفاضا تا

 لالبک او لک او یدرولو کوو قعاطوكع ۱ لمعوقلوا شابایضو قمادلرابو قمهلرابو یک الرو یمالشسا

 ردیابی هس هب هسک لا ردکش | یوو 4و وط کرد هنسانعمناسلتنکل اوا اک ا ردهس رلانعم ۱

 یلدا غا روش داتا دو ارت نالوان کای هدتکلع لواو رولک ك مالعا اندی آر درو شم تكلم را "7

 فرع دنلعنو یاعو هدنزوهروسأم هروات هر وات رونلواقالط اینده هر هسردهنسانعمنآ اوخراتسدوریکشس هدنرو

 ا ناهد کی رک ایزغآ هدیزو لوقاش لوات :لوات رازرواهنس روانا رطافوتا اار یراکد یددنبران

 ئش همر دصاب لنهر دهرا وا یبهننکردشوق یراکشروهشسم 2 دەب هش هدیرنتغلهدننزواشان انس

 یسهظفاح حیات هدننسهتادهاشداب رادحات زد لب زا الضفو نان هدراب لاعس نوا برم نوک وا درام

 | رور حات ردهنسک ندیلادا لز یغلر هکر د هنسانعمناجرت جر هل ضط ن نارحات رد ن الو ادد

 رتو ن رعهداصا یغل كحاتو ۱ رد نەخ كححات هدنزوكلاس كح انت كحات ردورسضک جات میس او ردهناک ندناجمآ

 0 (نودزک جات یدنلراقالطا همايش نالو امووشن هری بلا ب رعدالوا KE دهب یرغ كنس ەت اط

 هدنر هب دات ناتسرع ر چو هد درا ضرب دام رع زدبعما عار ڪم هدنروحاش ځا ات رونلوا هب اک نداتفآ

 ه دان دوب ورارب د ىناغا كلك ەدىك رو طز NOE اغیشت "ار دنانوطواندن ردرمثک

 كن یشت "[یندکنآو یلسالص هدماغرار دیاعا ناعدغاد هکر دراو ید یو ربل رش وا ر د تغل هد انا فاو نیغ
 نار دنر ا و د نادات کا اخر د اان ھی اک یربردراو یسانعمجواهدننزو هتخاسس ۱2 رولوا ناقناط

 ل اجهل سنءاههنخ اور د هنس انعم كاب | نو خج شو تراعو كن ر ونت او قاچ ناخ ار دلو عقم مسا ندناخ ا

 تو بصذورد هثس انعمر دق مو تشوفر سو ملاطدننزو هرب اک هزات ز متین افعف هتک شاد تلا رونا د

 لب دايم حاغرا فا یک ٰیلتروبنطو مشپریا رد هنسانعم لت یززدراو یسانعمی !!هدزورام را را رولک هثسانهم

 رسل رات یس هبت كشام عبار ردهندسانغم لظمو وک ارق ثلاث زدلت یراقدن آهنخلنزواٌلزب زا ههلوج هکردشزا
AA۱۱ مه اردا قانا عوربندن "؟رولوادسش هنج اغا امر رد ریش ر صزصع هباتسدنه سماح  

 || هدنزواراخ ارا روند ادر د راب رات هدر جه بدم هرز ەر روهرابهراب الش مراد هنشانعم نیز دام نالا

 عاف هدنزو نا را تارا رده زز هدفا تم نسرف ورا هو بارا تارات از نادەم اهم کوک وز

 | تارا جارا رولک هننشانعم كم را قب رشنرا دو ق ید "او رذهنسانعت تراعو تو لنامو قعاجویعشیاوو

 وکارف ارد :ناوات ردهنساتعم كالا حیطبمو ماروك بولغمو نوز رد ردصم مساندندیسارات سارا ندیم



 ج ٭
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 زادنالاندم حالطصار رولوا هدنس واب کز روکش س "آر زکودیدنرونسندنرانکسم راک هلکت ۲ ارارزود ندغنم وکو

 نانواربیعتینیدصب نالس و یدنلوارک هکر دهنسانعمشوغلس شوکلس ردس رق هتلازمکی دیدهشارف راردناربسعت
 راریدفوللا لصاهد رعهنکوکر دف ةراعتمل فول ءایط الانیب اربد یار قسلق هرات سو یوم ید هنابن

 فورعم هللا ساسر یعب ردیعسا ساولر لکو ردي رغضم شوکلی كشوکلس روند سطّتوفایواد هدرنانوو
 ءابطالا نن نکن راردیارمنعت نيقشع فرح نوع اهنابنولهدیک رت رارید سا نرلا رولهدس رع رو د هلک كنا ام
 قصانولنکح > ها هدشنزو لازربم هلو د لالس ردروهشمیب رشیاسزرولوایب هرش ىت تەور لقا
 هدنزوولدز ولد ردهیاک ندتلو اوهردیلعم لبد یدنلوا رک ذکر دهنسانعم ج ورید خراب عراسردهنسانعم كل ەتو

 راطعورابعسا هدننزواونیب | اولس زود دةر ءلنحاعا لاوسموروسدد دلاراهدس رعردهنسانعم لا وتماا

 هنشوق يقنرق ار هباولیب ردلمعتسمهسانعم رایسب رایسیو ق ةوحقوح راولید رون دهنسهلوقم شورفو راذو
 یدروق لکوکو كونكر و > دید هدروم كىپ اورونلو اف ىا روشن دهتسهزوق كس انهو هل رو 1

 هسکو رتدهد ول رب لوا هرکصندقدش واو هنت ت رولاعرب یروةرادتمرب نولدرب اراداج ض غر هکر دە اک عونربو روذلوارب عت

 اصوصحو هدّععو کوداموعورونلوا قالطاهدهنغابزوکورددنسانعم یعوزوکر ورولکه نسانعم هطررشو هبروطو

 رهنورو دید هنارعهو كيراو ناعنالوا هدرهرابو :زلوکو نابخ هک دجش ودنوهنج کرد هذقعنالواهدن نابح

 هب هنسک ل واهدشزورکه شیش هی لو هی رو هم رولت روح ددننرع قواورارب د ځد هرب ق یح -اوهبذط [نالواهرخا یوخو ۱

 ےھت هراناتص تت یدو یهدرو یرج هناصراششهلوقهودرثاسو ربقن رقاقع عاوناو كس اوت ویو هنکمآ کرو د

 5خالی یم ووا هک قمودوآلفیفخ مونهدننزو کریز کش کش ردفیاک ندتلو فاوهلس رونلوارسعت

 تشک دننزووجل ونع زود قخع نما هسهداز هحردرب ندنو ردذوخ أمندنوهملکیب رازدیاربمعت كسار ۳4

Nلن مۈ روند دهان رعرلر دوز نوزوس هرکصندخدلزا دمخ ها بط ناربا رازید شکر  
 هد اغ راردانش ی چجدهعفدرت هخلوا طظملعی : وض شاق ءلدرخوراربد تورق هدناتنسکسش هکر روت ب دید ەت .راکدند

 هند هند رد ماعط "نالس ایا شکه کرد هنسانع موند شآ هدنزواهوسک اووتب ردەتسانعمۆل» اولان اا

“YF . 

 چ a هن همان نالکیدینیاق قاب هدرارادد حزب زولکیدهن اقان ی دنروهاوناقترب کر )ماوس زودننک
 ارصننالوا ثداحهدقان او هل دلا ع۱ ترتکوراز دیا لامعتم هدایت همی دیارن بعت ی هندن هثسخ همان ۱

 سویب زاید هنحرب راصحو هعلق هدننزوهتسارید هتساوید روس دهنشوق هسارب هد زو زارمش زاوئم ر اريد هن هد
 ردهنسانعمراطس او صرتو كغزوكوكع وک ن دیننویا ا رف اندندیسویبهدنززسوسق نا لو هاو
 دوحوورورعو بو روس. د نف رع رد ینا جا هباأھزوھظو ءاب ءایدم هد هند رولکه نسانعم عفو عمطودیماو

 ردغادمههوق "ازش ها ەش هنغان لو طرواکن دشیحو ندنچ لا فاق یدنوآو هبن رواک هنسانعم شاسهنو

 رلضعدو ردبغا شوقر هدٌناوررپ راربدیخدیدنومصهید ردعفاد یم رص لاس راررا2.> نداد یاشاوقدیو

 ردشعا ناسودروم دیعایتسف هغابول یحاصتادرفمضع» رولوا لصاح نادنمطق ناسنرب یک یدک

 نام تردیرکب کرده دنر سقت نانانکوتاغل هر رصمباهاننمیان نرتقمه یعج فورحراتفکی دردی لعالراو

 ید اکو سه قلا نژازول هدحوتفَمنابرپ هکردهدنوهر دانتم یات لصتمهنفرح فا نا کلوا رد دلو اانهرزوآ

 ردهنسانعم قحو یلاهدس . رع ردنوحا تیاغعامتنایرب ردراویسانعمیدنیاث مس 2 ریل رو مس ا ار دلچشم

 اداؤ نارواکنوحما ط زشت هنسانعم یخو هراح مال زواک نوح الماعت فا روناوا ريعان نیکدوٌلدهدنکوت

 هر دردامم نا سداسهنساانعم رانزوەتىلازولكن وعاد ىك ات نیما ەنساتعم مادام ر واک ن دوش ارارتسا عا را

 هاکو .یک انودواکی روس دقاطهدس :جاکر ضلع لوا مسقو رولوا هییشت ةادا عداس رد هنسانعمهکنالوا
 ید هدّنزونآ بنات هنسانعم اینو لتزولوا ییغحراتژ نوجا تفاضاو تسغصو لصو رولوا هدانزءایریهس رنا

 ازوواهدحاصو هدرا کها خشو ؤو ماکو مویق یاتردهسانعمناعلق عورفوانضیربردراویسانعم

 ردینساتغم ترارس سماشرد هنا بضعو مشخ و قیلدخراطو هک دو عار ردهنسانعم نردقونآ و تفاط ثلات

 در بان بت رولک ما لعف ندنسانعم بضغ مب اشردهنسانعم یوتیوب نیو .دهرومد نیغزفةصاحو

 یاب 2 ردهنسانعمتسدن اب وحو هقب وطالذا قانا قانات رو دبهدەدت  رعردهنسانعمال طونولا هدننغادب راو

 هک ر رخص يسرا فان لانا لانا رددنسانعم ناشنشو قلوارارقسو ب رطضموقمان وار ول هدنز زو لاشاح هل راق

 هلوا یراخعو یاحواهدن AE لواهد نرو هناا هناا هنسانعم تخرد ترار دید هنکدزوا حاغاوروش 3

 ۴ لواو ۹ 3 ۳ ۳۹
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 رواک هنس اعم ناګار دصو یدنلوارک ذکر دهن انعمتدداشیب تسدشدپ تسدشد رىا ادم قبرا ر چ آواز لا

 داسا: تعاس هکر دهنسانعم دقنو ود هتسانغم راکد دموروظو ن نیعمو رولک مددوشساتمم دف تسد ارز

 رک شب اورمسدع رونلوا بیعت یسهرو دکردیلد قم هست القارات هدشدیینرط هدزجالطصاردتیف نالبریو

 یکرکهدننزو خالولد لا هم نمش ج حاسش جات شیپ روناوا ربعتنالوقگردناویخیزاکدید کشا نایب ان

 نک تورو دهرا شده ندا نم دخ بوروطهدوشرف راکش رارتک ربا کر دهها همقص قا

 یربراویمانعم اه دنزوه امربت هل در اف فاک اک هبماب ر کتب زولک هنسانعمراک د دمورمهظو نیعمور واکس دانم داغر

 هرب را هکر دشرذ یسلوقمهشودو هداعسلوا تا ردهنسانعمساخ رد صفا ردهنسشانعمهنسو س وک

 سهاعروس دهر هشو د نانلوا شرف هنشاب تسوا او نر ناار سرود دید درو

 فاکر کیش رد ن درت روشناس ودب تسانعمدنس دو تد تحاصو هاشدابسداسر د هنسامعم باز ِح

 اینو نیطالس کون ون ده هنسښک لواهدنتزو وشکینهلسراف فاکو کش یدنلوارک ذ 7 دیففحراکشد هلیسواف

 هيلدا ف رعت برا “رو ےہ هایرل 8 ااا مهلت رک زا اسوهددایعا بوروطهدورقوا ارو زاکو

 بنات جار شرا قم دان نانو د هده هنسک لواورونلواریبعت ف عمار ابعیفرزع

 کشد کس ردهبانعم لوایدو یوکس یوکش زونلوا رعت ی ای, ع هدزجالطصاورادر بخ هد کم ۰ نکدو ضرعربم

 نش هدنرودنولر دن دتشب رکو رامالابو اطالاھو ناروا كرون 5 هنفیلامرخهدنرو ند نشد نشد ردیف هاکشب

 یندهحامامو جازا هدي رافرون دهباخهدس رع ردنیداو هک هر PAKET نشنشس یدناوارکذ ر

 نانزوردهن رلانعما د تم دو مام او هفت اطلاد رسوم وةلا ارب زعوغوبشاباو شیپ ر فن شان دس اتم یز ونو الكا اوراد

 ناعروا شاوکوندنفلام رخ قلطمهد زو هشور هشس هش رار بد دەب هماج یلکدا قحا ەمو| یسکوکن دنسهسلا

 یانو روس دهقرحهدس رع رددنسانعم ار اتنا لو هحشیابو روس دهسا یس هلوقم طالاهورامالابو

 رايش زدهب اک ندهناطشلاعا شت | هش بن تس زار دیاربعت لاوقهکروش نی زود یرات ار ابزس نانا

 نامدا ندیاهملغو سو ندیا تک كیاچو ب وا ارواطز زان "و یدنلوارکدذکر ردمفداموهدننزوراکشس ناتق یاب

 ردهشبس یرلددلا ىلو كالع نوجا ضم صیضشتابطا هکرونب ددبهروراعورواک هدهنسانعملویو لدسوروُ د ۱

 ¥ وتک شا بولوقەف کو لقنهن رزوا کد نیم و تط لوا هلال وهج یاب هرات ردتغلهد لنو دارا

 نشولغس E E I لئاطالو ی و هزر دو ردهنسانعمناعدو طرښودهع ی تم نو لوھ ىا تاغ نام

 وک ورک رووا راک کت هانسهایس دار اک غارن هکر دنوکتاعمآ نمونو خوبم یار زی 7
 ردشوقرب یراکشندنسننچ هیت اهدشزوور ی وه راد کو که شکتماوع هلفقوق یک شفن کوکو ار ید ماصوص

 ردنکر وججاعارب هد زوهفیح هقس ردهنسانعهروغس نانلوارک ذ هدهح یی ی روغ روغس رارب دیددراقنسلشوفو

 یسانعم خ واهدنزولیم لس لس ردیدآ عضوهر هدنسز ناروهدنزودنور PK af PO | قلحناتسزوخ

 کود ثلات رذهنسانعم هنسکو هطناحو هنروط ید ددفرعناویس مو طم هناتسدن رد لب رز

 هناتعمول یرلکدیدلیتشد رار ده دنس هلزئد کو ددک# هم یرمووزپ نالوا ثداح ضعب هد اسنا ندیردهنسانعمهدقعو

 ندنکفا لس ردیمسا هعلقلوسرب هدنزو ماقانسمهاباهلمهم یار مارال ردهنسانع«س .وبعو نیک تشدردییبم

 یاب رط ارولوادوسزا لوق یر ا سحر هدزاتجم مر رددوهرآ وو !عونریدویمآلس رده اندک نوزوزحاع
 بط هودهدیراب ناشک ان ردراریداهلس یتددحدورب لوس هد اعو زارونلل راز جا رج عویزپ املس ایا رارید
 کروم 5 کرب دلاور ایت نوش یک یا لیق نبات هنسک نالواالتسمرار ین دماغ ق شلاق ھو رد راکدیش

 | لغغوددفر ط یکدا هدهنبا باشنخاو ی اقا نوتسواو شز کب هدا رک ناک نار دیا طو هنس رزواكت "[فهناخ فقس

 قابا هناملسب هنابلیب رونلواهباک ند هثج عفت مو مظعورد هنسانعم نمرخو نفی هدنزوالالرمم الابلس الا لس رار دیاری بعت ن ادط

 منرهدنزو نکسلیف هناةاننمیات نتلبس راردحرط هن ږزوا كن آ یهبقو هرطنق هکرداشو خ نوتس.نانلوا ریسعت]
 رذتسانعم هحوورویرب ردراو یسانعمتردهدشزوهتسدیف هی در ونلواهناک ید نادت 1 اوردن دش اقلاناتساد

 )هنس ضه؛ندیآ هک یژیدلض ییعد ندا اه او دوس زار لا ثلا رد هنسادعمدعاسو كل قا

 بلصو ته-وكیونیلاع هلت مضر یدنکح ن ندنغبتلعسر ردهسرو ناریردارب هدشزومدلیف سلس مس ازاپ

 یمانعم میواهدننزو شو چک د هل هبه منغ شوخلس شوغلس ر وتلوا هب ا ندهضک رد نمووک ار ۱ ندارم
 ندرفاب ییغانحو ییداصر دتلارب یکل مس تاون دهن نش ولنا ئدنلو ارک د ذکر ده تسانعمشولغس ل دارد راو

 س

 1 ۱ ۱ ر 3و 11:0 ٩



E #9 ۱14 

Ê 75 ۳ دەب هزورمب ندنماسفا رشاوحور ونلوا ه اک " یندندمالننلا هملع ماد او ندنهازک کاور اند تاب 

 هتک نآقهدرب هنر ابتعا رانو لیل رد هناکن دانند یومودرم یومودربب هلرانتعا ید دلوا هنسقره یسهسرتژونلوا قالطا

 جی یعد اهنص رت درد مالسلا هناعمدآ ترمطح چم دنر مرد ردهدان شالت دلو هدروقنامرم زده کت مارش

 EE رد رذر ت یک قوا روتایه ثدابعو لعردقاوا یلاعته اضتتیدیاهنسکد اع ماعوب هدا ةکاعنلص
 هاب رارید جد غریفردشوهلوم رب هدنزوزورمف لا لوه ع یاب ج ورد ج ورم زید هنا بم حالم یم ؟ردیرداب لحر

 ىسورنڭنغۋاط دنهندغصو ولر اکر اص یزد هحراترب :یبکی و طرت ليف هدنحیوا زو زلؤایوال والصا هدنزاعوو
 ا ررامزیو زولکد نسا نعد وعاسمو نوع یلروعواو رد هنسانعم تضرف رد ارفظو ترمس رره هل غ زژربب روما ر دلا قلوا

 یروب اشد یسالعا ردرهوج فورعم لاو :هرورمد زادیدآهدلبرپ ه هدفلس مارزورپ زدم :رعمزورفردیجنا فاز
 زدات اک ندا رداح هزورمم زد رع هزوریف ر دزظن ی هدنناربا هرصان ةوقرظن تمواد هرهوجول رده
 | ورا نت اات ھنن هز نرو هرب هربد رد ندهتسانعمیلود تصرفو ت ترصذهس رزوآودعو قالوا تلاع یرزورنا

 یتش E یزدلپ لحز تلف تعهرم رد چت اما تعض هارو كلو هدننزوا دنر ااه دنهرتب دنهربب

 هدس ؛ رعرولوا ی کیسهحال غيرو رولو ضزاع هە رشب ردض خرپ هل هلمهم سو هلو چا نسب حس ودیزدلج

 ندهنسک یرجو سسخوقدو رار دیار عت امت یفاعروت_ دید هنش امرخ لهو اور لر د شر اهل هد رتو صرب
 التم هرول م تاعژرد ىلع سصزب کدال نر تسکت رو با ن مال و ھا اورولو هما

 رد هنسانحم قمن اعو كلبا لینوقغغا فرط زب هدشزو نزول :لادو لونه یانتدو سی رون دهب هتک نالوا
 شیر شوپ روند قلناهدبب رعردهجالا بک م ندهرقو قا نعد یلکنر یکی اهدننزوهسیک هبا لوه یاب هس,
 لقاعثلاث رون د هنغادنو هنلاد كن ام رخ یصاعقات ر د هنښسانعم مادقو یراب از لوا قز زاو یسانعمشهدننزو
 یکداس لەم دقدول الثمر دلع فود وم جت دکزدهتسانعم هم دقم عیار ردهنسانعملریزو نطءتمو

 لک وک دنا لسو زد نام یشمکدکر رد هتسانعط یضامنس اون یسنادازشا نیا هدر لحهید

 نشد هلا ببعتیسرافر د نودکو اکر دترحا ناليربو لمعلا لبقفربحا تشداشس ردنذدادضا هدرلانعمون ردنامز

 قیوعتهدنس رتشا هنسنرب کرد هثسانعمدقنورولک هننلانعم تبملاغو كج !تقبنو .قحارواطزتز زونلوا رعت ||
 رعت یسهریو هکرد همس ید اهرونلوا رنبعتكمربو هدد یینررط هد رج الطصاردەخ ا تالب وهدئتغاس دعاس بوی ۱

 نذن دکل یشدکردهضاتعم یراباییعب زده سانغم شن شدن هدننزو ناصب هلنالوه یاب اتم روتاوا
 تو قلخ اتو ردهنسانعم هبصانژ نااهل لوهحیا فاش فاش ردیف دل زم خت یادش امد رع ہوا یرلتا

 شرفا دک زات غ هلن مو ههحاومو ردهنسانعم تدالصو تدالحو توق ول شام یازع اتواو كلولرو

 یز از اواو كل ارسرول کوش د هد هنس لوا راد ناس ر ونلواهناک نلابقاو تاودوروناژاربعتهزویز ولو هبوس سوق

 شا همدقمروس .ده زالن نکن دیک عنکوارکسعودلفاق كاتا شش كنها شت رونلواهناک ندذت#اؤ دو هروک شدا نه

 انان یندهناوبح ندنک وشا یراباامنادو روشازا ربعت ی هتر هدرجالطصا رد ید شا ةعبلطو

 هدیک ترون د حرا هش هد رعرداولح عولرپ هدشزوهراوخرمشلتسر افیاب هرامشبب راریدتنشپ بودیافیرع |
 هعوا یسکوکو ردهنسانعم لابعتساو یللوشرف ها هذحزوم یانو هلو هم یاب زاس : ردن رک دید یساولحرایزاغ

 ‘روك ن انوا رببعتیدسنوک تور و ناتلمفرح هنتجنو او یکلموکم گرو دان همای هللیسو هصت نحنآواو

 هفوصنانلوارمبعتکواوآهناخ شم اره کتی لس یراک جت مش ی نامش یک هنآ حالسو هنج هلو

 لواو راردیا لوانتهمشل کیارب نوجا كليد یشاج هکر دال ماعطلوا درو شب روند هرب والم دسیسو |
 هنا لوهح یاب دادشس TE TEY AR احا .رکدالکد یاص هعس زونه هکرون اد ده دهب دنسذ

 روغكمولذتم لو نادر هکرون روس د ید هن اوو هک اځ لو اوروس د هن یاو کی نالکل وا لاو رد هسان هم لۇ لداء

 دنش ود ءلغاژا لقاعو دنعشوه روک نب لمایسن انش وهکر دادا دشت "لولم لواوهلوا علطم هنلاوخا
 عوجو یدل .دناندادثس :تونلوا تیسناع !نیطالسنالواءهدن دعد امو یدلوا تقلم لادا داش :ندننلدعم هناعو

 شضعبلادنعوردرهچ ون نودرف ه لام ۽ دنشج ۳ثرومهط ۽ كنشوه ۲ ردءاشدار رفت ىلا تایدادتس

 رذول ۸ رهح ونم۷:نودیرف ۰٩ لا ه دیشج < ٹروهمط ۳: كنشوه ۽ ثّیهوسک ۱ ردهاشدانرف ةنرب نوا

 رون د جد هنرحا نالبربو م دةم ن داع هرحاو دا ساک ۱۲ رهج ولم سامهطنوز و ۰ اسا 4

 اوبا سا ب وکر اچ کرد هیر او عورمذشزورادشیدرابشب زرد نودکو اه درک روم دقت هدس رع

 اسم
 ردنا
 نھ



 0 ی ی سس ی ی ام

1۷ 3 

 1 ران راخ او هاتم چاتاش نزار دم شو ها او كہ اورو دید هنتوآ قشر نض وزار در کدر ەشاع

 دال ق ار نرس هدن اسد کو نارتاولاشعورب صوب یزرطد رک دراد ضع» یبک لپ دنمورمنح یاب شاد

 ۱ زیمعت لب( (یطلعالاو یرایراع ناک نوح راب ی راک ید ةقس ی وسم ندر ره درب ر, ضعبو هش راد رب وح ی کد درد

 ۱ :لوهحیاب صد وارید هناصع هدس زارو د هنغا ۰ نا كرابراف هدننزودنولر دن رزڪد  راروشلغت ریش ا

 | تلا لراس یال یتش انز اکا و دز خو هانی اکورد قوا یس رای رپ راو یس اھم یا

 || عن لح رواة کون د خد ةنسهعطق فاز شاروبق یواو هلا نعاکود نول کوب ةکردلک اکو هزطلوا
 0 هخلنا از [و یی حص" یه لا هر ک هينشاب لک عنارراربدصاقعهد عروس دیتدهحاص شلرواو شلرشودورونلوا

 تراشاو مر سداش رردانوجا اتا دیرش دهان همردنوصنالوا هدنرزواونع س ماح روس د ید

 كشهربسوردمنسانعمقلفعاحو کوو یت ومال او طو قمراص نردرعد رذل وعفم سا ندندمصت هدیعت هددصت ردهنسانعم

 ندنراکس هزوکهدننزوممی تی رال شلك و ىل ةە شوك رد اوزون, د هديب نشد هثبش قشالوطو

 قبحو هنسانچمزع لف یسرت سوفهدننزو لادق لاب رو” د صمر هدس رغردهنسانعم قسحو درب عج

 هد هنس هل صف لب ردو روش دهب وطزوطوهوات قلطمهدندنعراضعیو ردا :نالواهدنراک زوک هکردهنسانعم

 | دم رده رلانعم قلراضوقعشالوطو یغالوطهدنزو ناعر تحت نوساواكنامنلرک ن دلو اکیا سوکت
 شت اؤر واکهتسانعملث اطال از هدنامس و تعورونلوارسعت ناغط راط هکر دهنسانعمر امور اتو تنمو ترتهدنزو دند

 نا لو هاب ارب ردهتسانعمناوات 1کر دیفدا و هدننزور برم" راربد ین دهن هنس لش وكب وراراض ەرشات

 هک ازنو تفاطلو رده انعم ی ردو ییغشمایویع دانوطو یورپ ردلع اف سا ةغلابمندنتساربب هدنزوارک

 | هتنلا هللاهلازا یدناو از كن هننسنرباربز زرد نزالم لر انعم یکلوآانعم .ولرولوا هنسانغم ی دنا لازادناوز ندهنسشرب

 عطف یهدنآ ز ناصغا ندرلجاعانانغابوهلازا یرعشو سو ندشاوندندب یس هو ةمربربف الت الثمر ولکه خشة

 نانا دول جاغاؤ هک ادو رپ هچرب دو رولکت فاطاو وادا نسحنهراح اغاۋ قن ورو تفان هدزج و هدکد اب اهط اماو

 تاز هنس رل رهو نوک نب رافلز شمازوالربراف دەن داق هطش امزوناوا قالط رب ەز هتسکهلوقمورت اسو
 ج و نییزن ناساریپ سارد یک ازاد نزوارت ناتشوز دجاتح ننیعتهدنعوم كران و نککرو نوا قالط ارد نوجا یی دریو

 فیکو همش راش رس iy یوزغدز# ناطاسکزاردبا لقنردهتسانعقمردلو یغشقا هل ادناوز هل ازاو كع ۱

 ج توس قوی مور غ ریو خن زانا ناب عطقفرارط ةطدکیدلبا یماهنمارالد بوی مانز لا لغلوا

 چۆ f همزاا قو ردهدکدروکهداش ئکاو اوه یازا|نزادر, تحاصةرهج زانا هیلاز اشسهاش یستریایدلبا

 ےدنو ییهاش4 اکر دمزالم هک موی رک دلغلوا هنو ندنس هلکسا همزاباهلتمادنو فست عاولادراولو ددرتو

 وچ یدلدا تنطاسروضخ ضرع ی هناکز ان *یطقونشا تلستیارب یغلوا انش ندهنابش هعقویدنا ییهاشدامزب

 | تسا نساوح یو طاشتژوب زب ربط یا تسا نتساشونتسشن می اج هچ تسا ناک ا تب فلزرس بیعرک
 ردلوعم ی ندنتساربد هتساربد رواکه نسانعم كليا تغابدو لابس یردوږچ تسا نتساربد زورس نتساراک

 دنک اربد رون دی دهن هب هوق نالوای uo ر شکراھشاو رده انعم الجو لقیصمو یطمو بت فو شاو شو قو شازود

 ل چا نمار دارید ردهنساعم كلو !ناشیرب وهدنک ار و قیغاط ندنک بن ردیضامندندنک ارد هلمنیراف فاک

 ردنزالاسب ن شانوخریزو مان ار هو ار نر زد هسا نعم ماری :تومارب ر دهسا تعش فار طاوهروخب با
 :ینهارس ردهنسانعم صیقو تاموک هکزدیفذااره نل ارت هدننزو ناماسی هلنااه "ناهار ردسیویعما كرد

 تاعا هدفلس یدعاک ن ندارد ردکلب ۱ هرابرام ن فرب یکلموکن درک ادقن ھار EE ندنتساربب

 ذادلرانوب کی دیارولن هاشدابیدیااز قکدموک لواف زارولك هنمطالسهاکر دبویک تلمو کن ددغاک اوکش

 ها هتل دلا ك نن ر چاسا شلاق رطد و یدنلوا لامعتساهدهاحرتس اؤ هئاختساو اظ لطم دعب ردراو یراوکشو

 یردل ورک کر ردهتسانعم شهازبب شناریب هنارر یدناوارک ذکر دهنس انعفارمن یار یدنلوا یالطا ید هباتفآ جاعشو

 ]| هلارا هبهنسنرب ر درادضم مس ارد نیمار هدننزو هباعی هنارید هارد ردلعاف مسا ند ننس اريد هدنرو هدساسز هد اريد

 مظنو قعسوتو لامزودو ذی متن لوس تفاطلو نسحویشقانالوا نا هل نهج دنا وز صیقتتو

 هلوا لتوارطو نا یک نا شرک دن هکردهنسکر اینحاو هچن ودلوا الشر رد "رو :اواهباک یندنددادعاو

 هلوا ی 6 یهو نچ ورا ببین دب یو مکر هدر و انورید لو سر اف کان هبقیرم هزر مر ونلوا باک د ندان دو

 اس نهج هوا ض اسب یکر اینجا یاقصو یاصدکرد هک لا لیلقو کلا هلم ات ی

 ی

 ريا
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 ع اتم هرکس ناتسرکس رد هب اک ندقلوادیماانو سو ًمنک نلرمکسیدیما نعد دیمآندرکف ونلواهاک یندنداصدایو

 ٤در رهاوح ردنارون لاعهدننن فاعور اعلا امسح اعلام اعونشاکد وا موآعلم راد لاشم اع کر دشزرب

 ماسخاو تادرحمنالوا هدوحوم هدتداهشلاعردلصافدح هدنسارا هفشک هیدام هشاجسح رهاوح منا هقیط)
 ییبدلوا یرادقم سوسحخردیوتحم یعوججكناسهو عاضواو موعطو ع اورو تاکسو تاکرخییح كضارعاو
 یم اشم هلصتم ل اخو راب دد ل اشم اعهلغلوا لمشمهب فاحور اع ند شح ید دلو ا ارونو هر نام سجل اع نیدتهح
 حاساماعو هقلعم لش مو نمات ملفاو هعیطنم سوفن ماعو هبعقحضراو رار د جد لصفتملاخنوخ#ندلوا
 باب ر ذلت كن هتک ندرکر وکی رد هانکن در الذكر وش دهب هلاس شازود هددتروصزوکواواکر کروند خند
 هدنزو نتسوس ندنکس ردیضأم ندندنکس هدنزو دنوس دنکف ردهب اکندکش | تردانم هلع ىح هلو وا

 كم دهساو كلنا مضو :مجوكمر وتکهاراربو مر ذکر بورخان اتما |لصوو قمردكالواو تل اوك مرش
 واز سند رام نیروی | فاغهکكسروتیا ندزک کف ر ندرک کف رولوا مزالهدرلانعموورولکه نر لا ذعم

 ناداو موسر كنهرت و ناعت :هرذ ناعت رولک هنسانعم هل دو مودو مشحو هصاحو رد هن سانعم قاش مود هع طرشناعد

 ۱ ردهسانغمل کو كلوا هناعتیدلدازاریاریمغش ,نالؤا ثوعبملوآ هنس هغثاط مر دناکرپ ل لوسم یی یرادناهح

 هدنزو وبس وا وس رده ان دقلوارن ا عهک ی لووط مکن درب هاعت روش دید هنح دق نآ ارشوروس دزفتهدس رع

 ها ل اويو اوور ر دردم هدر رع ردنر هحراتقاربطنالوار رحم یک شاط هدرلالرت هکرذ هتسانعم كنو خواک

 دال اتکا تلعوبردمرطاخت یطق ردیکب وازوا لد :لت نیکان یرلتاٌلوضع ندیاروهظ کروند هننلعهتشر

 هشد ههو ادولصتمهدننزو تسررب تسوس روند یفدمقرعهدمس رع رولواثداح هدرارب , خو یساوه هذق مش
 قمردشوافو لک او قمردشالواو لمردشن ن نیسوس ولت یطام عفو ردضم منا ندنسوسو ردهنساتعد

 لصاو هنس همت سه قیقحقالطا ندقلعت ندقاعت درد ناک لاس هدن دنع ییقح باد راورولوا خد مزالوردهنرلانعم

 ردیلماقم طداسب هکتاک ی ییعب ناکتسوس رادترابعندقلوا لصتمو یهتم طرح ید هرطتو هب هرل اد یسهطقنو
 ن اک ندعابطلاةفلتخم مانجارکا |منحقلطماریز ردناویحو داجوتام# کرد رابع ندهثلثدىلاوم
 تامهسزلوا یسح نولوایّوعوداجهسز 1 یو شناس مو رد او یک كالفاو هعدرار صانع رد طبس

 لواورولوال اوعفم سا ند ناسوس ور دهنسانعم لصتمو ادهدننزو هت شرب هتسوش هتسوم ردناویخ هننرولوایسحرک و
 ردهنسانعم تلمح هل اصو یرک هتسوس یزک هتسوس هلافیرادتفاهملکت تونقط یزاغوندقلغآ | هل دشکروُ ET هتک

 ن دشاتو ىل وزع نزور ف ازد ناکو وس ار زنا اککرد ها نعمسورع هوم لوس

 بوصیوص هکرد هنسانعم هص اخو هل قو مودو شح هدننزودنزرف دنوس روس دەلو ەد .رعرونلواربعت ی دو طو

 ینتقمو عات یوواوخ وشود هربا هلت سنءاه هس هس رولکهن هس _ رلانعم مضو مجو لصوو تیکر رتوفدلأتو ر رونو ار بعت
 اس .هدننزوهدایز هدا هداس روس فرق رعرد ینا جا کرد فقه ف یف ردهدنرک ذءروسکمیا فا بان هنسانعم

 راضمبردنج انادونکس عوربمردیدآلح ربوررید ځد قدر دید ه عطر ندنلهعطق خر طسوردهنس اعم ل جارو

 هر فو اخ ندتفرعمو لع هکر د هنسانعم داود ی صعو رار د ځد هنس همصآ مزواو راد دار سقت هلا تاشمدس
 یناع وصهطا هك فاع زينا یتهرام روناوا هناك ندقموقهسب زحاعو نوب زهداهنهداس رد هنسکنالوا
 لایوطلاللا یفهصا هنغارب كتابن لوادروق درب کز ارب دور داتا یراق واچ رود رافلا لصدهد- رعردنراکدند
 ۱ وج دید هه اکناناوارببعت قاهوقو ردزابن رقیمع "راس لزا TE بوصابردق تعاسربورولوا

 ازاد كښ هلکنا ت ودیا دش هس ,اص دبا هم مط دوخ او ءار غز نشان کر دزرک ع ور وراز دید رپ هد ر عز د ہہ ارنضح

 یمه رفلزاس موم هلتبسن یا "کراس . ردیدآ ه رفرت هدشنماد لج نالوا دعم لعلو راربد ن کشک دن انک

 فاغوص وص خاطهدیکرب رد اغوص نانب عونربهلمالرسک زمازاس رداهنارک لعل سنحربب وسنمهندعم عقاوهدنبارت
 هما شومزاس رولوا هایس یرشقورداکد تا تاق یک ناع وصرولواهرا کد راربد زب لا لد هد رعو ی نک تداو
 یزاس درد خدانامدرق راضعب ردلت رداناو وس هراخرارب دزاغلا لصدهد- رعرار د دا لدقساو لصنعردناعوص

 یایونیسویتشوتفم یازآبت چرخ ترس یدنلوار ددکرد هتسانعم لزا و ردرادتعف لع) سحر هد زر یراج

 ۵ زفقروفنانلوا رعت ەووک دنتزو لحم كتر تسرد برو رود خم ا د لای وفع ن درز هتنفاک اس ی رات

 کرد كني هدننزواوشن هلیسر اف یانایصت د زوشلوا هک نددحو ردهنسانعم مینو اف شعرو م اکو مس چی روس د

 رارونللوةراشکن اک وا ندکک و نذزون وکر دربکمز هدننزو لصه كعب روس دناظرمس در عرفورمرواج |

 هّماع ۱ ۳ ی
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 خخدنهپ دنوب روس ددی ردر ے یراکد یدیباغاوغآ هکر د هنس انعم زه زرنورارب د ماعنل ءانقو لح هد رع کرد

 ردهتسانعم یماس وا نکس نرده رال ك هدوسندنا نانلغ یاب ند تقوس طظ رد هدردام یدو هلن اه

 راو نووق هت رزوا ك نیو ط هلغلوا هجر وقخ هدنزرط هک ی یشاب هکر دینا ناک وح عوفرب هدنزانهنازاساکوسو

 اک ایراد دنج برع ء هضراوءهضومنالوا دو هجده دنر اد ەك الزوق کشد فررزاراج نوروا ہلکا یکرتنارا" آ

 ولناو رد هتنانعمنادسمز هر عزراز دم ناقد هد وعروس دیددنف ر ط جال وضع نانلواربءت قلد وار لرب د ناط طم

 هغاخیوا عود صم ندح اعارودمو یطو ارش یراکد ارمیعت هماودو قادل | رد هل ارف لرل تح رحرر رکا درعو

 هلتسدروزهرزوا نمزرازمه بوراص باراک درگ کوچ ابرو مدروس هنقرط یطدرخرارب دید

 یې دروطرود نامز لاج هدننسوا تنروسوا حاغالوارلرکح > هنس اجیدنک تلوم ییا لواهددرارروملاص ۱

 هدنزو رهظ رپپ رب ردهدنزک دهنوعضم یابینات باب راربدید هناا راو دهنزوراف لهوا هر نرو هنس

 هدناب ییا هکردهدنر ین راقیابلصتم قات یا نا یک ر ی رکا ر ۳ ردملنسهفن اطید وهم

 ۳ ریکسگ ر راو ینانعمز وقطهدنبز دید رد ەدنرک د هح وتغم یاب لوا بارد لجسم ید انکو تغلزوةط شعر و

 رد وزش اه مدقشفن ثلا دینسانعم قاارد فمع یا قفا روس دتصعهدس رعرراراصهراهنسذ و الثمر اویا

 كنالفالثم رونلواربعت هللاقرە کوک اودا ردهنسانعمدعیو بقع بارون وند رتا هدررع ر ونلواربعتری
 سماحرونلوارببعت ابا یدلک قر هصاقراهدزمناسلانعموب روس .ددماردش زا هدر له دیدلک ندنسذسکا ۱

 الشم نو ک رې کارید لرلعتةادا عیاسزدهنساتعفیلیون ناشنولدروسیاسداسرد هنسانعم هج وومداراودصق 0

۱ 
 فت ولو ٥ هرک نمار دک ید یرتواندن الفون وع |نالفدکر د هنسانعمنالغىارپ ,زاو نالخ ره زار ارب ذ نالی زا

 هدننزو ارس پاس ردهنسانعم تردقو تقاظو ات عسات رر د ی دنحهدرب كح هد تو دنح الش مرد هنسانغم

 تقاطوقاطو رار د جد هنس امنو هنجوا كش دورو درعق هد ر عرد کلر دو ېد كی وص هکر د هنسانعم پااب

 هن ۳1 ؛اوها :اقلطمهدنزووزارت وها ف روس دقملاصهدکرب ردهنسانعمتد دحوربخ هدنرو عالس ماسر یک تیام

 دنزابودنز هدننزو ماغس هل هاب اه اتم یان ماتس ماتم یدناوارکاذهنخبمدام هد هما یاد ن وه ارو د ه هنس هاشم

 وان كابا سرةتو ماک ۲هل اهنطمو ل .!ناکویطهدننزو کرک سک ردةنسانعمماسو رخ هدنتغل

 قاناهکرون د هب هنس لوا فاروس د هراوډ ۱ د علق نمو مدهنمندنلع یریر دراو یسانعم ىلا ۲۳ TT AER ۱۱۵ تسكب

 رک کو دام سخب میارردهنسانعمهدن امور فوزجاع شرون تلا لوا قاثمو هلة صارو هلک کج هدا

 هتسحرپ هتسفهد , ردتفلهد هلا اخ مضورد هنسانعمن و ا سد انب قونسا ھا تارام !سماخیدنلوا

 هباروزور دتخلهد با یضهدلوا یانعمورولکهد هنسانعم ك !ناکو نظیدنلوارکذ هکر دهنسانعم تس هدنز زو
 ود هتنسانعم راک ا اور هاظووالبوقحآ هدنرودادغد داد دادس ردیفدامهدنکارواکهننسانعم شار دلوط بول د

 هد هر منک واو یدنارونلوا فرصهنوتلارمشد یرب ره کر درعم قم ار عونب هدنرودنابناکهاواو خف یسوادس -وادس

 راکنرزهليسراف یان رابس رربدید هلزرو ن ددنماعطرس هلا هح وتم ٤چ یازو ارن وکسوءاب خف هزر رد
 يانا ەچ وز زە ايساف یاب ریس روس رولکهنسانعبزن شور ددنیانعم یورو عی رسو شن هلیسهدزهدنززو

 را یتداکاهلتبسانمو روناوا ربعتقاتلآ هکت درز رانا ر دهنسانعم شا صابر ایی دو شاک

 هنساتعمارتفاو نات مورد هن سانعم شازرسو نغطو قا هشابهدشزوهراو ممداب هچم نیغ هراغس هراس زوناواقالطا

 رد هساتعم قحوو هشوک ه دننزوهلکدز هلغس ام هوا صوصخهب داد ۳/۳ .دهحدق لوا ۳ لاس هلاخس رولک

 سا هدنزو نهې نغ رو اک نسانعف بسانمانوز نسوي ورو :لوابعت یراکز وک کرد هشدانعمممشچ شوک ةصاخو

 رد يظع بی الورپ هددابریزهدشزووکدن وغم ردنو مش عطا لوا ت ردت اہ نانلواریمنعت قدس لغد رک کرد تا دس

 هلغس هلو رو دهنو رظیم هاوقمسنا وتو لو کراطیزغا هدنزوروفبط روغس رر دوغ خدەنھاشداب

 FESS لاسو هلیسر اف فاکر اک ددهنسانعم ناح و طرشو دهعهدننزو نوحم نوغس تنوع رویت

 ناناولپپ تاتسرپ ناک رواک هنسانعم كارو هحولو لیمو رونلوا رعت كايد هکردهنسانعم هداراو دصفو

 هزورمد عور لعل سنج رپ فاکس ر والات یک ص قم مکر دن قوا عورب هضارقمناکس ردنارواکنحو نابراحم

 یاکسرداش ذو اکسس هزورفو یناکنب لعلهدنعقوم نیعتولوهدنلکبش نر هنپهکرونلوا الاهرداشن سقف

 | هبامورروص دف وضتلا  دنع ردهباک نوک اوکش حردنارگسب کس ردهتسانعم هثحو بلاقو تروص رکس رود

 ۳ زاب ورد هباکن در 1 : ناکد ار ڭى رر د یدناتس کی دخزرب ماع هلو وو ممد انام نار ان امنارکس : رددام

 7 1 هزز
n 



 1غ

 || ثلا هنلوارتسهلک اشاحوراحویارپطیرزوا ب دونلوا عم ضوهرحارامناوینوق هکر ون دهب هلع لوا فارون د فو

 | ردنورعمهدننزو لوغل لویردهسانعم هقارحوواع ا ETE لروفوا کرج یمن : زغا ىع نهدیاوه
 1 ردکع دین یال و فال وچ تنام لار واو سح هدر رو بالفدبال و و ردەنساتعمە ر طو یرب رک ور ون و دسولفەر رع

 ید یددغدال و٥ ود لوار دیرلم-!یاردنز اموت دربو اربا ناول ير ور ونلوا قالطا ځد ههلقور دکل ح فو هرعمدال و و

 ةر ةن ادرس یئابو لیزغآ یاحدالو ۲ :ناشدال ناودبدمتال "[كنحهدفلسر دةموحرومد کا هلنمغ ضرارد

 دال وز |ورونلوا قالطاه :؟ناقناطوانا ول وولتوق ردالو و رازروا ماطرغآ صوصخح هل غ مالو ا طمض لا ما ره کروند

 عولرب:ةدننزوینال اوط فال و ۷ یدنه خس :یدنهدال ور دنارواکنج ناروالدحالس نحاصنا س

 ارد اظابرلج :اتیوادرارروشب هدرلنوکق ووص کرد مای هر کرد یغلوهدکنهرف ضهرلراس هل نوار دم اعط

 کر د هنهونمرت اسو وراعونواف لوا هدشزو هلو نا لو هجو او هل ورد يف ر2 كنو ماعط یراکد ید هم الو کر

 یوح یوا یو ردهننانعمنزدعو لکت هاناهمهص هکر نو نو هلوا ۰ نشم اه ندارانتو شم اوادس افو شعب سدحو شلاصوب

 هنساتعم هدنودو رد ەغلابمند ند و ۳ رو هود هتتسانعم للي نس ور واک ا لعفوردردصم سا ندندس . وهدنزو

wgهدنرو یورب وخ ی وب ی یوب یویرد هنسانعما .وهدشنزو ناب دوج نابور ونلوارهبعت رکود هدزجالطصار دکع ۶ دید  

 هر زم هیون و لک ما لعفهداتم وور ونلواربت ل یدرکسیدرکسو هشوق هشوقو هل هک لک بو درکه ب اتشو تعرس

 یدییرکی هدنابکیآ هکر دەدنعەر ىنر اف ىاتلصتمەناهنا مرکی یدنلوارک ذکر دهنسانعمیوبهد زو

 هدنل ن قر هلو ازا تربح ۷9 RE Ne هر ر ردهدنرک د هحوتفمیابلوا بابر دلت تم ی ید انکو تغل

 لرل وابو هنساراهتسارک زا رکاو دزو دهبیوح-قلمم هدنزو هنا هناپپ روس د خد هن هناررکمرونلوا لامعتسا

 ا [یدانقنوحا نوت ابقبولحآ اوتدو دونلوارسعتقسفدکی کی وپ یراقدردشقوص هنسارا شو انها بلا

 اان هوم زکب زور ر چپ یدنلوارک, کر ردهنسنانبهیارر نەي هب هب یک وج یراقدر دصق

 راده ردهسنانعمتب اعروطفحو ٤ز وکو لملکد د هدننزوهرهب هر LS ۳۹ ek ر

 عفنازاورون د بتخهدمن رعردهنسانعم ناسهدننزووریم وآیردهنسانعم نانسابو طاح يک :دهزوک بوروکو

 لهاهکههنقلخ رهشردهنسانعم هدلبو ر کرب ردراویبمانعم شر لیک لمالو ر وبلوالامچتسا هنسانعمهدن فو
 ذنواهننادمه یرناهفصادکه مخ دالرو دشا هذن دنعراضعرارید ها ناهفصا ةصاخ یاب رون دیولپپ ردهدلب
 زد هنساتعم لاک ب ج اصو لام لها عارردهنسانعم ينعد مورد از حیث تانروشواالطاول مردن

 ردنوشتماک (یفاسلیولپپ کرد الو هقشٍزرب سماخردتراشا هتقرقح لها یامظع قبرطیرببعتیولپهرنیققحانم
 كنقلخ رش نالوا ىق یابردناناکو ناكر ديس ەي ةهقط 7 لولم هد اورربیدنلوارک د هد هج اس د کوس

 .ییمرافنابزر دیلعوا كنا سرابوردمالسلا هلع حول نماس یی ما هکرلد دیدراضعو رودلواقالطایولربهنتغا
 طباضورد هتساتعم مسحو مظعو هینبلا یوتورملدو عیصته دزو ناورهن ناولهپردولهپبرعمواهفرد بوسنماک |

 یرهش هکر د هسانعم هو روح و یک وس تشردر كبو یرب اورولکه تسانعمیلاوو

 یسزانورولوالعد نوسن مه اواهیوییکیرلکد دف اورسخو ف اکر دنو عا تده غلام هلل و فلاردیرهش تعلو

 : ندقحواص بواصهفر طرو مرج نا توس نکنم یتیم دوبی هنتخل دق سرف عی ات

 نرفتویحور لا تعةنمو رخ لاصباندادول,زوتلوا هیاک ندکیاضارعاودصوندک-ء ازا رتحاو قعفاصو
 سانلارخرادولپوونلواهب کن دکلیا فاوحت او ضار ۶ نوردنو دزوو ن دکب زج ناو ڼوسکر اکو كیروتسوک ۱

 ران یکرب ندزوآببروتاوایالطاشدهزوسزا هتک وول هی کو هلوا هرزوآ تفت ورخ هقلخ امن ادهکردهتسک نالوا

 1 روو قج اق :ندرکولز ردهب انعملوا خدو ند اسو روذلواهاک ن دةلوا تاو Es هډنراتهج هاحولام

 | تحاروقمووا ندب ندس تولد هنسانعمحراضم ندندرکولهپ دنکولویرون لواهب اک ن دةعفاضو ّلِج الروك مردنود

 ۰ نانزویرمشو ر درا اوطاو عاضوا قلعت هن اول, تعب ر دەنتساشعم قاۋاپ هدنزویوننم یولرپ یولمپ ردهباک ن ډکه |

 با هک م یاز كرم رمز روت دهن راتنالو ناهفص او ئر ااهنوکس هلبب هل روس د دهب یمرافنابزرد هنس انعم یر هش

 هدسندا ناضظهد هم ییشاد EET اردا هنن دلو لر دام هدر او یهو نچي رار دهب شرک یلعواو لوس هدنرولذجا

 روند ض رع هدر غرونلوا لامعتسا هد هنسانعمولن او ییصیورد هنسانعم ضرعو ناو قلیصب هل ااه نوک سورو د
 هب هعاکو لاو راد كبش هنع زیر دیرلکد ید یداشارهاظ ر دعوا رب ندروناج نالو اب بعت نوجمهدنزوهناتسهمن ان
 یزوراف /لهخزیا هدنزوروشغف زونېپ راریدهغازودكحبهدیاراکشوه اهدنزودنک دنهب رون د ځد هب هلزوکو

 ۱ تسس
 رد



 RE ا

 FF مک ا یا مسن نید اخ هکاخ مس كب هنورد ن الغ وار د اک د زق هکر د هنسانعمرتخد هن تسرمسور دن دهن ریه

 4 تخذ هو ردهدنماقهطبار فا نالواهدنظفلاروبهذلژا شرد نالغوا جار هکلنلکد نالغوارب زکات یعا

 ردا ك زورور ورخ ورد هنسان عم تساکم تخدور دروب خج نازو هدا هحوورد ینةادا نونردرکید

 اب دد تخ د نرود وادا زار و عضو نادر هجن ن دندو دنک بولوهاشمدقمندتخ دیمرزآ ی رشم

 هکر دعا نوک نوالوا ل سر اف فاکوواو ناکدرو ناکدرود هبرامتعا ینیدلوا ندنلسننارونلوامراربدیخد تخدنارو

 نوک نوا لوا ویلا دیزو مضخد یهقرتسم بهت نوا نوک ى :دنالوایرخاواهامنانآ یسهغناطناسراف

 یاب نادرو وب ردب رعم قاجدروف زرد فاکد رو نشحاک او راردنامارب ممظعیب < ییسهیلقشاخ یراصنهدنفرظ ||
 تشد رر زر دالا هدحومیابو لمهن نیس کنن هجم نش خف بسشرو ردیقدارمو هدننزو ناکدر درو هلس ات ۱

 ردشوق یراکدیداقنغ هدب رع هک رس نکیآهراوخنرمش لقطر دزد لمس ر د ماش ن لاذ نا اقتعروت اقنعر وب رد یک

 حونفو رب زدی یهاشداب تننکلع ح ونق هدر وكب وخ رو لرو یداناهس رت هد آبوروتکه نسهنایشآ بوق ۱
= 
 : لامعودالوا دنمرون دنمرو ردتغل هد با چم یازوردهنسانعمناوبا هفصهدشزودنمروز دنکر کرو دنکرو ردتکلعربهدن اش دنه ۱

 1 هان ی دن حلعاو ردذنسانعمنیاو لغواهدننزوهر وش هرود هرو زدنوا اوسوخرب هنا لوه واو روند هر هنسک ی حاص

 نابروح نابرو 7 و زد ھام م مات هدیدنهایزو رد عضوم نالوا هدنش یادی هل د كح اغا کرد هنسانعمتخرد 1

 هلط وقنمیا ال او هم وا رو رول رو در ولهر ولعت کلما ار رووا قالطاهنسلاهاخ وقف ڻدن :اتسدنهكلا هدننزو ۱

 تخردقاسو روس د جد یاد وقى ار[ ارعا هلا نوزیوروُم .دهنسهروج كس رازغآرادامارت *ادكناناومح

 ردهنسانعم راذتعاو ر زعردر دصملصاحندندیزوب هدنزوشزوس شزو شزو ردتغلهد لسراف یاز رولکه نسانعم ۱

 زیور زور دو رو رو رونلوارمبعت نامه هدز زحالطصا لوا نزا نیو ضانزوساکو رو دهنالرت لوا هدنزونزوس نزو 1
 ا ادا ربا نر ذعمور ذعهدنزو ندیزوک ندیزو راریدید هنکد روا حاعاوروت دهنسهروح .رادامارت ادلزغآ

 ندیسو ردردصم میس ندندیسوب هدشزو سوط سو روت, دراذتعاهدس رعرونلوارسعت كادر ذعردهنسانعم

 تسود تسو رده سانعم هناقاج »عضو ناسوب ردهنسانعم كه !نوسغم قیلخ هلارازوسواتطو قشم وو خلقا داد

 ندک اراهظایربعضلا فام ندرکرابتسول :تسو رولک هسانعمتمذمو توغو لصفورد هند انعف پسورد هدننزو
 رونلوارهبعت قابط فرح اندکی ع دیاتغاندو یردهدننزو یارک تسود هلیشرافیات یار تسو رد ناک ||

 لاکتسو رده اکندکش اكارتسیدا IEEE و ردمیاک ن دک اراها یربضلا ف ام ند ندادتسوت

: ۴ 

 ور 3 ی واخ رب دورو ڭواربەت اتق قربو# کرد یردزسب و نالواهدشد شرب وق كنو يشل دس راف فاک |

 ندکلبا | تمذمولصفو كع مرو سانا ندرک تسود ر ردە اتعم لوا یدو هلاکستسوب راراصنوشیاقاداقح ۱

 یندهشوسکیشروکوزون دهورفهدس ر عرار کب وان دنس ردتاناوبح کر ذکر وک نشون رونلوا هلاک خد

 ردهنتسک يعدنا سس هصنشتو تنعوپ وارا كنك را اسود N OEE رون دا

 تمذمو لصف ندرکنیتسوپ ردهاکندکت ار ارارسا ةعاشوزار یاشفا ندیردنیتسووروذلوا برضهدرب ك هيد

 ن س وجو هرز هدنزو "نشود لزهخواو شو رود هکلیا ساراص هکیاهدننزوهسنوت هسوت هس ول ردهاک ندکتخا 1

 هغیصهنسانعمورراکووشرودورو لوا نا هدنرللحم یلاعت هل اشنا قرف ك نش وح هبا هرز ردندن راسا كنكور دا
 نمراینادوب روس. دید هتان یراکدىد ید ردشولو تیکه نواو هغرالاو لکح هفرطرولواص یعدرديمآ

 سرشنزرارب دىت یژرش فاش هدسرافر دون یراکدندفاشر .هزا زارزود رلفاشبودنا قتءانطاراوروتک ندنزاد
 هدنئزو كلشَومطلا لوهح واو شال و رد هنس انعم نکن ند و ردهغلانم ندندنشو اش و اشو ردعفات هننلعا

 هدنزو ناسکضوم هلتراف فا نشو روس .دزوتسهدس رغ نیش ملا یدکوب هدنتخار بارم

 یو ها سر ناتدود هلئتس توکشف ردنشاشح تادو مشه ر ا تاروتسو تاشو را همخترب هدشسوم

 بی هدسرعر دیدآص وضخ ما قرب ڻدنمک اس تامام ہد دنع هفوضتشور دید عضومرب هد هزولاشتن دو ۱

 ۲ ولواوحم هدنشفحد دوو عوهومدوحو یکی رلواږګ هد رک كناهرطخ ار دیما شیلا اش و ملا ین قأف) اربدتسغلا

 چ شوق ردەن رک رره دلا زانا گلو ازاغ د نقدم روك وهلنشور ور دماةم دن ماقد ل رولا ناتق هرذ هردو رب لا

 ردسواروا شان اظ هلو نیش خف هنشول شک و ینهدلوارک کز هک اش وا هل كرو فو کس كانيشور د رع

 ارضا رو وی ق کرد هد رش وو هدر ه دزو هشوخ هش ورولکه نشانعم حب هنترواو كَ ۀړکو هن اتځ م شوم

 د و کرد هنس قووق رد نشول یدورا قاطمیربردرا و یسانهدتردهدنزودل او لو رآرتروا* هب زو ك ةنسنرتو
€ ۱900 
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 ۳5 تو مظعتو كلی لات نوضتو لجن .طظو قعاص یاد اه رندر هدربشا یانعمأا راد هزادنت ۱

 |رک د دکر دهنسانغم E راغ ار یک از س لس رده رلانعم «"ردو هطعنو لام طو هرطق هد, هدن ردهسرلاتعم

 هلسر افاکت اکشن اکشن رولک هنسانعم ناک وروس د هنهصحرپ ندرامو لنلنانلواراشعاهصح لس دنا یا

 هلکنا دکروش د هساطرفابنالوا فراعتمهدنش رلب کا هدناتسدنه اصوصخو هساکو هلاس ام وع هدننزونادنس

 بولو | عج هنشاب ا مسقماک رارحاص ناتسیوغایونکا اردراویذغنم كح وکرب هدندكساط لوارار وا اوصهدنرلس

 هدتعاشرت م ورا د قم نامز ت الار رر ةدو دو دګهدنرلنس مدةمرالشهغلوط نددفنم لواراروقهب وصیساط لوا
 ردتاوض هننسک اوهنغاب یبساصتو لدهنکوح هش دلی وص نولوطماع هدندمقتراو كسك اید دوخاو

 یرکدوهر وک ارشد قحدنلوا قسرولوا یسهصح تدمهخاوط ساط جوا یکی تنضعدو ساطرب لنضعد
 هنکلوار هلو اوردراشایا یسقنو م وقت جنوط ساطكس نوا یراهنولسل نامزنالوا ترادع ندتعاسترد

 ردذوخ امندنوب یناعف هوهقالاحردس رعمناکن .ناعنفو یدنلوارک ذافن که تراز دیاقالطاتن هنسهصحر شو
 هنس هلوکق وع شات  هدنزولدرا تعی ردهدنرگد همومهم یاب ثلا بای ردهتسانعم تنتب نانلوارکذ انب
 نانلوا ریبعت لک اکر هجسکورونب د بن د هیصاتهدس . رع ردهنسانعماشی و نلآ هدننزو هغ هک روس دهنغمول قوعو

 هناصع هدر : رعهک ناب ن 1 درب هکب ردفرحندنو یزیبعت لحروب راکت روس .دیندهب ویکشمیوسک هعطق

 ناناوارببعت یدص»سافوهدادلدو ربنحالاح یدیاراو یراغأب نلآرب روناوا ریمعتن ېک هدنش  رایراف هدفاس زرد

 نو نوار دهیانعملواین دون هل رود هنغموقوع شفلجالح مدو شک 3 شدت ر رو نلواقالطا هب هند
 هحوتقم یا لوا باد رذلعمید انکو تغلیکداشع دا کا رددنسر یراق یاب لصتساا ینزوقط

PYهدننروهگ رد هم وب روشن د یوح هدس رع ردهنسانعم یرغ او ترحو دردهدننزویزامن یراوب  

 د طس وتم راتفر دکر دهنسانعمیوپ و ردەدنرك دهموعضمیافانب تاب : روس دهقشعهدس :رعهک قوای شمرص

PT ENE POSنولد یوو كترونلوا ریبعت هل هلب ندنوبهدیکر ترون د هوره هد  

 هدنسهبش نراشوق یعیر د هنسانعم نان رم لک که دننزو بوخت بول ردیردصمندب ول ردتغلیدهرول ردةمروس

 عیههب هسارب راریددهدههدش رعروأ دهنشوقتسابول  هیسراف یابد کر اکیا نالواهدنزرط جر

 شواح روس دهنسوف لساهدننزو شکور هلرسر افیاب شد و رارید ناڃا ناعلس عم هد هش وقول یک ۍ راک د ید یسع

 هر هغلغوت هدننغل دنزابودنز هدنزو نكر وز هلی اف یاد رم Ss نعپ و روند دهدههدس رع رارد ید یشوق

 ۱ یحدهز دزد رک اورو ددنشوفده ده هدنزوكی اب وخ هلیسراق یاب كد اب وب تیوب رم هشاهدرلکنحرد هیت رومد کرو ۳

 ردهوبضرب قرتجهعخرحو لتصوهعو رودمو ردقاو زوح کر ردبخدا ضوهدننزولفوف هلیسزاخ یاب لب و لب و رارد
 هدننزو وکوکه ليسراف یان وو ردي رغم لفود رار دنا لوامت هلمغاریب لوسات قیلخ ناتسدنهراربد الف هدیکر

 ۳ یر الصا نکلبولواز وکي م نافرعو لعرهوح دچا ذدکرولکه نسسانغم لهاعمو رد رعم روف رددنه

 هدمک شرونلوا اک طار وک ندنسقوا تانشوف كیکوادک هو ناوا هک یحدندتسواورونم دا دهتسوف ده ده

 - رو دەس : رکحنومق هدننزو توف تو یدنلوارک کرد هنبمانعموب وب هلیسراف یاب هبوب هول رار دیا هاکح هاو دوق

 لح هاو لح هبرزد سذج ےس ۱ لماشهبهرشاو همعطا عاوبا کوک مترو راد نو ةرلفهنسمرواف

 قح هنلوا عضو هسقن ءايسا کریم نزحو هنارح هدننزو هط وغ هبوب هبوب ردمعسا نوا عورو رونلوا ربسعت
 هدئزودوسدوب رد هنسانعءیطو تكمروشپنتخو رد یضام لعند تخون تخود ۱ رد درج نزح هز ا غمر د عص ھ

 هفارحژواوو رونلواربعت شا هک فرا ییاقم ردلتیراقدن انته ضرع ھلو هکر دهشسانع»حاعزا

 یعدردبلناقم لزقعم ER سوسحهدننزوتاجود تادوب تآدو رو هد هسانعمقیتعو کم اورولکه نسانعم

 هدنعج رد ئش نالواندتاش قغلوالارداهلا ساو حمو قودو مشو تیؤر هکر هکرد ەنسنڭخيەيلپا قلعتەساج توق
 ةنسانعمهاسوفلتش al یذنلوارک د ردهتسانعمدوب هدننزو هدورهدوب هنسانعمتاسو سرو .دنانادو

 نیطالس بقل یاررد ضا عهده ارح ونكت كلم هدناتسدنهوردهن سانعم ناو لغواهدننزوروح رو و واک

 ظالا با ةانثمیاتوهمجم یا نوکسو لاذ تخدنارو یدا رهن ف بکر ما هل صفلواو ۱

 رد رعنیدلا ی یی ترضح . فآرعارو زدشوت یراک دید حارو لغو رحت کرد حاد مس او رو روکه دنتروص

 ارد .رعم ی و نفرد ماك  رهشحونکهدناتسدنه یرردراو یمانعمحواهدننزونارو نارو هرم نعد

 شور ورو نار و و زولک ی نەغيص عمن ندنلخغلدو وز ردهنسانعمراکدابثلات رددنسانعم نشناحو ماقع اوو هقبلخ
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 هلوادتم کردو یهحو لصصختر دنوک شکه زور ضبوروناوازبمعت هنازورضب نداندتدم هک نرده ندا

 شاعت هک ابوکهدنفرظنوک شا قابروناواتع زعهناشعهدنریودورو هببنهدنربر دن وکیدیمکهدودعم مابا نالوا

 هاد هماس هرصاتهعماس گردد ها ساوح هی ردهباک ندنامسآ دزو جال ةر زوشلوا تماف او

 میرا پچ لء او هلغلوا یرللادرمشب زدن "اب ىك نیمه ندنعف یکم رضای چک كنب ردا

 مک ےن رونلوا در , اکخدندزم تفو شید یددوارک ذاغنآدکرد هتسانعم هبعش خب هدتزو غ e 2 هلیسراف فاکمث"

 روشلوا برک تندهودا هنوکش در د نود تستر هدنزو شو غر شوک د زد هما ءا کردے م تلق اور اا
 درو رعمم دزو رک مع زدهورمد اوا الو ی عمری ستار یاران زوق ا

 نف رر دنا صرب وشدا هر الا لس رب یرب رونلوا قالطا ی د هصقر نانلواربسعت یصقرهرصهدنسارار اکحوکو

 هنس راشابهدک دلک هراصح یاد نح" درو ناو ا عضو هرزوایراجرب راصحوهعلق کون ددشاطقلاو لواو ردس زعم اا

 رر د هقشعه دہ ر عروس دید هت وا قشم رصور رونق د هدنماک ته لانح یخ د هدرا هنسفس یطع» ی اطووراروغارپ

 روسد دەت آی راک دید نیر ز رو هنع !قلابورد هنسانعم لعمو یلایور دمج+اددع یللا کر دف هاب هل اهرو هطو ۱ ۱

 یفاسحدحص|ینرحنونو رود نول ەد رعهغلاب هکنوحهکردو یدسانمذحو نقال طاح هنع "قلاوهغلاب 1 ۱

 كلنطفل خب 4 ردعاددع شعلا نددادعا تصشورا اریدتصشهدیسرافهنغا ىلا كلذكر دلادهددع ىلا هرزوا ||

 رای ر دواک ندک ۳ لس ندریورر ههدردن دنل قەست لمس لنسعفا و ہم دحا رړ سفر لولدم |

 نالوا تواعتم نوتا يمنا پرت نرخ سا بو تو رد |

 زرد نت یت دیه دندنعراضع ند نل زوران لوا نار یم دینا ت اا لیوان یردكک خب یدنلوا ||

 دوکس یر دید ےقلاسار هاظرارید خد نوقزوسراوقرددوکس فاطاس کر دد شه اس اف فاک م هد زکه خب

 مرو ےو یا مع هدمکرت مس دهد یدنلوا هیعست هل با و رلغلو | هییشهنعا ذبح یدکی ناری ر د ذر نوقروس

 ردشملواهدناکش کد هنىعد هلم ابیات لوا لیلا هدتماک نه لج عضوا منع هللا یضر ص تر طحر دن" "ابن یراکدید

 كیهدهدمسراف کردهنسانعمرپ هدنوا هلنبع < مضر شعورد هناجر ف صن هد زووور هلناتح یاب هدو هدو چب

 او تیمور طظعوهدنزورنع طرف رود هد اس رعر درب هدشبدکرولوای یسدرال مشعهدول رخ تولد

 ندید ردهنساعم اولا تفدزابدنزب زود ؛دنزرف دن دن, روس, دید هنشوف قاسحور رب د توکو ادد ښکر

e.دوس وكدا ل ومضواغصا ق نح مالکز لک د یصصن زرو نوار دت مروت روکا دکب ل !تضصتودن  

 وا لس زا دیا ربع هروخ هلع وتر رار دا صقر بولوط هل الا هرو ,د هن صقر هرص هدو زهر دواک نسانعم لس

 A رربدیند ۳۹ را زوکطو کر غاطهنعوترب رز دکیرا یراکد ید کو کدکر: دهنسانعه هجول (هدنتغلدنز ابودنز النود مک

 هادو د مقالن امری ر نوک دوش هدر عردفورفم را دک رده ات وو شراب اا کو ۱

 كنب لبنب : كننب رونلوا ریبعتحابصنبهکرو اک هه نسانعمدادمایو مایو مو ردهتسانعم هناخ هک ردو زرد یندهحاعاو

 رد ین ی کین خوک هبامدنزو زك هلال ¢ هیار لس راربد هن هر خد لحوک نالواهدنراراودهناخ هدننزو

 هلکتودهفر طلوا ید کک كتاب هاو هدر نوک دوما مهدی و رلد دید ترم هلخلو | هيس هرس کرک ۱

 مرح درون یرکدد یراک اقروا هنساتمیا زو ردر دول ےس | ضد راد دن در بت

 یا س د ر۵ەدب أ اکرول د هر لواهر ےا هیصخوه دار هلن همېد e رس وليت ردهنسانعم درس مدنرو هربج

 .[اردهدنرک دهروسکمی ءا قا باب روناوا نت هتنارا هدزجالطصا هتلوا ارشو عم ًاتشاراسورامو لالغو هعذماو ۱

 هنغمو كلب .۱ شارا ص کیا هد نلکش هضم ورواکنسانعم طو لئو ردهنسانعم بناکو ی زابهدننزو عارس عا

 یوضعرب هلحوا قمر هدنزوخد ج مد رد راو 3٥ رص مەش اع رار دد ەشماق یرلک د تب ارعبعت هروس امرا اوورز د

 توا یشمرص هکدروم هافتخنو رد وعو ناو که توش دان [هدننزو شکاد شد زونلواربعت دھکیل ۱

 بو رورع هډ رو راس راد روند دعقم درب رعهنسانعما ناک فای ر قارتا هدننزودنر دّس دش, زاید

 دست
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 عضو نرجلابضدزراود اک هکر دغم ندد درکه دزو رکس رصد صد یدنلوا قالطا هرم یاب ندنرلفداوا

 نامزوریسب تقو زر رور O ES ES دور ونلوا قالطاهرلهنسن نالواهدنلک شهرضا ازاخوردهج اب نانلوا

 1 فرط هدنور ط هرو مایا یریزو نیر, ندناریا نطالسهکردوب هیجست هحورونلواتب هرات ردنوک شد 1

 قالطا هب هموخيهمانااعس و هایش د رسو ضف ۶ یسدنکبویشر اد هب اول رتفدیلامنالوادراو هب یری

۱ 
۳۳۹ 

 اا رد یاص هدمکتزولکهدهنسانعمهظحالمو روصتو لا بخو رواک ا لعفهدانعموو ردهنسانعم قناسفنو



 الك هياط لش ب رااوقساو شملآ هندن اجو دەستي یشر ونک ات و شخص ردآوعفم سا ۵ شب هان , ددیضام ۱

tal 

 متشربو رو ذلوارب یت قصا کروا دید هلغلزوق كس اورد هنسانعم ےشیرباو كب اه دننزو هلص لب یداو الاله هدد
 ید وج كیلج اراق وحوراد دادا ناہ هلا شم د راضعد رولو اه دنلکش هد یغاریب لربد یندهنح اعادوکش

 مالفاردپو دبوح ږد هرو م تعلن وکار ارون د چد هح اعا لوک یروسیراحوای e اتا هدنراذ و یوا

 یا ثلا باب با ردبعا ید ها ةانتمیابو روش د یدهنسهمدق نادرو یسهفکو زارتهدنزو هلح هلا هددسم

 ولف هدا طز ہکرولوا نەم لوو روس دء رلدقهدس رجردهنس اعم رج یربک لدردهدنرک ی کوھ تم

 ردس يزز اف اود نانلواربیعتر وب ندنسفج تاراهپ ر دیقدا مو هد زو لفافو هلبسر اخ یاب لت لل رلرید

 ناص یو لوا نوتنا رارید ید ی و كا هنسانعم هرهمرح نود رطاع لر اف محو ن کان مال ی ین

 مال مد هتفلس رونلوا "باک یندندقلوا ناو تات یو یم ا بثاخو مورهنتسکت ل درازی د شورف ذی لی هنسک

 هدرلنکنم یسوقم هچالصو خ وهو چ الآ ب ترم دل عوزاس کرد ید هد یاتوا لا اتنه یات ات خةواقنوكسؤ

 دیا شنز رسو ردعد رنو نعط هلفاک خو مالعض تکاب رولو رانا ر هاوه هلروز شن آهدنعوقوییرح

 ناولد رددغلیدن کل هو رولک ا ابرز لذت اکو قمردن دوط روس ورونو ار ید وجافهشان

 تزیاشم زولوا كعد رزکد هب یربکنناولب هلغلو است ةاداناوو یرپک لد ردنکز یه ندنادهلالب هدنزو ناسا

 ةناحصکوب هر اریو یدلواصاخ لعهدر ی یو ر و هد :ررط یړاکن قارب هو شاطدنوا ارطاالتیلنکا | هل سقالع

 رود هغمر دنانا تودابلا هلارلروسولتطو صیصبتو قل هکر د غف سولدا هدننزو سولفسول, روش دید

 یهراف یادلصتمهروب ناب یبزکس نوا ردهناک ند اوج عبس قاط ته لب ردیف ناو لو تازا ناو ناولد

 نکلهد رعردادمتساةادا ج روش ر دهجوتفم یاب لوا با رد ل چشمی د انکو ت تغل شعب هدا .حوا هکر د هدنمز

 )نىا دکرداوه رص نع نددس هلج هدرارصانعهدنزودا اود دانن رودلواداربا ندهد نهقومامتاو رد رفد امم

 هدنابو ور وذلو| باضعتسا نوا مخز مشج عفد کر ون دهطوعتو لکمه لوا هدنننزو مالک ما ردرانرمصنءّیوحو

 قالطا هبهجرات رب یلهش وک تزدهدنتخادنزابو دنزو رولکهنس انعمروتسمو ولزکورون د قند هلع ناناوالاعا

 نام كنار داذنب رزوایزازوب یبهخر اب لواهدنماکنه ترق نام اک ًاتساودنزردیعاا ون تش درز کرانس اکر رونلوا

 قفعص هاند د ردیف رع غی دا رم هسناواکذ قلطم خمور دص ور ارد هنسادعهرع غععقلطمهدننزولر امت

 1 راستا ندندهاس دهاس دهان ردهنسانعم راواد هب اسو رولک ما لعق هدانعم وور دهنسانعماخلاو دوعو

 لعف دهان دنهان ردهلسانعم ینامو دناع ردلعاف سا ندندهات هدننزو هدنک ارب 5ا رف

 یدو هنو یخ مالکو لهازو لفاع شو کر د هدر د هنسا عه فا رنو حال هد زوز که امدح وم یارب کت هد

 ندرک شوک رد هندو ندنکیا شوک ر دهشو ا شوکر دهند روئلوا ترضهدر لحن هب دز الوقو افصا

 فا دنوخالحهدنب :زو نادر کم هبا چم یاز ترش ر نرهنذم رونلواهاک ندکعیلشاز روسو كنك مصتودنب وّلع تلف

 ندنربیرب ابحاوندءلوب هت 45 فتو ندا البو ندقج انو دل وا ضا وفاصوقاشموب ندش هدد ردهنس اعم

 ةازاو وجو ندکع جا ایکس او ندا طو ند تمرح هو ندقج اک ند ندرك ر ووا هب اک ن دقوا قرتفمبح ومالت

 قدا هتندردیحا ندندرکه باد اظ كفاك رک تنر ووا ادعا امورفوح اعو ن قلو ارکتمو ن دکب ۱

 زوهشرونلوا باک ندک یا یضارهدش اب تعز رع هرب رب دوخ ابوه دد نم صوص خرب یصذح رول .اهراودویماذلا

 هزبصا هفماس ک هیدره اس درهاظ هس ساو حور دیعماددع شو نددادعا هدنزو خر ےہ د ردل دن ندانواورد ةنسانعمرب همش

 نوشالد تشکناخب ردداتدالورت هدناتسدنه هدنزو باک ناد ورازا رد لال هقناد هماش

 قمر شدهش "ابنهدنک توروس ددةغلا بح هنمخعو عداصا“ وذو قاراردا دنور ا کود

 هلتاغاقتعسا یر ولواهیبش هنغارب هنا دېش ریو تدا دنر کو صرو دار بعت یمتقدیآهنمضقو یحاغا ناو

 ناوسنردس ر هم تکه ردزناح ند تشکنه ؟>هلعلا طاقساروس دیده امت ناناوارمعت ناعوحو رددیفم

 ٌهقناط رودکی هات هشايعد ر ردیدآ حضومربهدب ردات دعا مورد ع نکسمیرونع هدنعوقو توې شة بلغ هن رزوا

 هدب رغردرياتب اصن ردب + رق مالسا له لح تم هک هس ردیعما نوکی للا نالوا یرافاکنعاتدم اناراصن

 نارنج ره دو وا قالطا یخ د مجرب ین دردن دیک اذ ح ورب کی !نواورولوا اموی ری رو دن دناطرتم
 ید : هراعب خب ردهنانعم لوا خدو هنا < درارضت یدنلوارک ذ هکر د هلسانعم ایت هلن اتحق یا خف كاخیرو ت

 ne تم اقتسیاو تعجر هد رددرانعورهزو صو یشن لت ندنس هلج هراس هک هرم هسجب



 میت ی ی ی رخ

 ا ءروس .د ید هکب ست یک هلیجورکمورو لکه سانعمهع دو چو رکو روا د دەن ر هود

 ا دكرام لسالد سال ردهاک ندک ا یدزفتوقمعاط نی اذنآسالد د قوس دراکم ْ

 رانا وج رده انعم یخ الفو نایصهدننزو هرم ےب روند قلحهدس ر ء دکردهنسانعم زانو هاش غ نوكسو ||
 ۱ ثولو راد مو سال SENN تنشلب ردهبان 2: لزا دول هدننزو ناسکلف نامنلس رارات | شاطهلککآ اررونلل وق

 نیدکیآهدنکرت هلوادس اف یسورحا CN د هب هطروع لوا ها هېچم نیع نوکسومالرقخ هدفلب هدغلب ردهنسانعم درلو

 نوکس لب رولکه نسانعم طہ و قلعتمو ك شلي اورۈ دنفحهدس ر e یغاتقزۈكە دزو كلف لد لب :روتلۆازەمغق ۱

 رد هنسانعم بارطضاو شالتو یکن دلا قجشاشهدنزو کرک ساپ راررد بآزتهدس رعردهنناثعم قاربط هل دال ||
 هدنزوهمرت هلت ردهنانعم لواحدو هدننزوهسوسو هسلب اد رولک هنسانعم كلبا ناتو تمہتو كم وسنالبو 0

 رذعوللب وسنالدورار دنا ےہ ملعت هدن "آب وزابنب راقس هس رزوا یراهجاوخ و ,د هنس هتک ےل عت نزاو

 هسنروظ هل قدر 2 کر درعا ها زور دنیم لیاری ر ونا وپ هدکته رف ض عبر دیسو دع كالس زا كر د ىج اروا وا ۱

 هنعاناهدن ام یراقاناو هنشاهود هس : یار هنندرک هود ندرکر دصو صع هندالن شبجو نع ردرولاخیراکد ید هانرزو 1

 رراس هد شین رد الوت باب رزرا اغا نوزوا ترد کر وک تسانعم فا راچور وناواقالطاكانلب

 دک کک وی ر ا ا ےک ےک اے کا اا اک و یا دد ی ی یوو ت

 سالب ردر شکه دنراتامروا ناتسدنهرولو| فیطاو یفران قول لنکحو هییشهنفنر طنالسرا یک و هیس هب ناسنا ۱

 كحوکلواورو دخدهرالمنالوا هدنفا ارطآ كل شاورولک منس انعم تاج نم تعاضیو لیلق لاموةنامزسز 7 [وژربد

 اک مالریتک جناب زرد هلة هد رعرو د د هراج اعایراقحم اس واق اموح كلج لراتحوح هن ورارولوا |

04 

 نزار ەد زوی وکم یوکد رار دیار عت رج نیجو دن دنا ن دیا عولط لو کرد هنب نهم بذاك بص هدب زوهاس
 بخت یراطکر د هنس انعم نزرا هدنتفل دنز ابودنز :دشزو نقب نکیردیففخهاکمهکب رد هنسانعم مکحو دیومهدنتفل

 لو نرابرډ لیسی ر انکو تغل شد قزق د هدا بحوا کرد هد نسر یمز اف یان لص تم همال ناب اب یشدبنوا رد هلع نانلوا

 رکو نوسلوا تالکحو ناتسبوالرت ل کردند دی مراکز زولب لی ردهدنرک,ددحوتهمیاب
 یددس رهوح تو ديل در ادرهوحورولوارادرهوج هکرددالول سنخرب هدسرو لراس كرالب نوسلوا هر اس ضرا
 می >احو رریدزالد هل هد ر رته دیکر روج دهنس هوم هاو لوح هکر دفورعم هدننزوسامسالب روم د

 مالح ۹3 دونلوا ربدعت ربکرا کا نالاب قال قالب یدناوارکز دکر درفدا مو هدسرولرالد KER ردهنسانعم

 وب دیشب یا كل ر رده بو قلوا برطضمو نکن دقاباندلاو قم اشو امت پت مولي اارتفاو لع هامو

 طقنمو هحال آي لس ته .دهننحرکوک عوارو روند رک هدس رعرون د هرواچ رب نانلوا زی بعت نال

 هسشنلاقد طر ها هنس طق.مو هحالااموعو راربد ید لبو اکر تسا هلغلوا لس لس یک .نالیفقزیسوت هفت

 ر وشم ەلارم ۲ اک رکتلب ر رونلواهب کْ دراروالدر ا ازرک ناکنلیر دقر اعتمهدن اتسدنهرارولوا بول ابهدنززوا

 دوکسقاطلس هکردهنسانعملاشمدننویدنلوا رک ذ هکرد هنسانعم شمر اشم كلب یدنلوا فرود ل غلو ا
 لوکی لولب ردم نةهلبا عضو هکردهنسانعم صیصتو قلع ساولت اراب ناد اناا اارببعتنوقروسراهوقو

 هدنزوملذ هلد ر دوسر دهمزر هدس رع هکرد کند شاخ ش لغد هدننزو هدنمرش .هدنولب یدناوارک درکردهتسانعم
 یاری ردنیسار رو ردوشورونلاح ندندوس یکونودق شهروغوط یک ار الو رغآ کرد فدا حو

 وزارتهفکو رار OORT ارو هاب ندب ہلکی بوسلغب یا هنتسهتروا راقجوچ هکر رب دید 3

 رار دار بعت ابا ن اود مف روس د هنس هبا ناب درت ةصاحو هابو هجر د قاطم هد زو هلع هلم ال د دشټو رواک هنسانعم

 دن ر د دلم راربدلیتیفهمام کرد هل تف N NNT ءا ا هتیلد رددراو هد رله هدانعموو

 نکو قم؛رآ ندیلاب اب ردیضام لعف ندندیلا هکرولوا غ دیلابو افلا نو رادرمو س هدننزو

 عوربهدشرویدب رد یدبلب ردهنسانعم سستو : یمهزآ هکر دی ففخ ندیلا هر رو ند سر ندبلب ردهنسانعم

 بقع . رع زوم ددو ضع ناناوا بیعت هکزا هدقابالبردهدنرک د هزوسکم یانینات باب رولوا ذیل دنیا ردنواو

 ۱ لواورارلکلیا دلکن بورد شو هنب رب یرب نیا اوو طارد اخ هکروس دهرا اغنهدر یرلکدیدیسهکودر دامنوراربد

 نانافضهکدَم نار وهظادصندب :ارروشکح بویلخد نی نی چر وارا تج وك وک کوا ہی مک د کا

 روس .دهنعانقزوکهدننزوكلس تام كلد روس د فاطخهدم رعردیسود عقنلرق رددنسانعم لوتسر هنا هلم ېم نيس

 شبا کندن شام رنایم هنو نوکسو مال خف كلب )نل زازد ۵ و مج فا هلعلو اه دنلریم فاعرو رو

 ردنکتناهددکرهمنادیمردهداز شرب ن داك ود نو رک رکا ؟نلب ردقلار [ هخزاو هدنماضض تد اهنلراوندندنکوا
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 هدنرو لتعح EN ر ردهبانعم لوا ی درلن وندنک ن ادن د تسد تشیو ندنک تسدتّس ر ولواهباک ندکش 1

 نالوا دا هدنعابر اراوطورو- دهب هماج هصق یم هوا او نوسزو کلم و عو نا هقراوناتلم فرح هی

 لب .دنرالا یکدا ۲ روت e دیک تینا لا شرم یحدهننلعناغلع

 بول ارض هف ر ط ير ندنتسوا واک قرش وقندفر طرب ید یبیرغر ورروط واک اودا وکر بوووقهرزوا
 نیرللا یا هکردبعل !نانلوارببعت دماکد دقا ود اتش ضعبلا دنعوراردوعرو طیفوب هنبرب شن سرش هک که از

 یھ, و ثمعژ صقادو هز ھهز وانت نخل تشب ننلِتشب راررواسوک:مبورب دل هیاوه نیا ابا بوه وق هش يفز

 یارو رطت سم هرص هرص نالوا هدهقرا هبا هجم ی از: هراس زا ی د واو دک یوا هد اتقا سوردهتسانعم

 رعت نا هقرادکرود یت د هنا نالوا هدننرط چار اککواورونب د نل ص هد نم و عرونلوا رعبعت هغروکوا هکر دراکک
 ضار ءاو كمردنو دزو کم روتسوک هقرا ندوم تشدد نح هزاچش هز شرد هباک ن د هک ی هاج یدام شر ونلوا

 هدد ریس دال ناغفاوروس دهنسخل ناغفا هبا لووحواووتشیرونلواهناک ید ندقج اوو قلب تعارفو لرو 3 |

 ناوت رار دل دښو شهد ې کرت کرد و قا اقرار مت ززیراکشع ناو نایمواق رسم دیدید ۳۹2

 ندای روا هیاک ندیضاعموربهظو نیعمویدشلوارک ذ هکر ردهتسانعملتسب یس یش ردهنسانعمنامتش

 نالب روا نوعا e هراوبد ناویتشیو ناستشب ردهب .FOE PE AR جت نوع کر

 یی ید ود هکر روس دجدهحاعا نالس بوس هغر اومضوراربدید هنعن اعالطخو هنکتسدانوزون رو دەحاغا

 اره ظزون درو نس دس رعرر دهن یدکی لخر هناا ارو ام شرو لو اه اک نددعاسموربهظو هان ویناخو روئلوا

 نیو کجور وواو خف هکروس دهن ف نیکو هودز نیکو نوت ىش نوکسوردیفصصم لپ یریعتكسب

 روس. دەب هقنالدو EN هدشرولتسرب ناتي ردوا حر هرولک وادی منتو نیرفاوقو

 نسورار نیسولر ید خلاهدب دیکرتر دهنسانعمنب رفنواعددهدزور وصهروس روس رواک هنسانعملث اطالو یعع_وهزرهو طقسو,

 یی اکردهدنعهر یسراف یادلصتم هر هې نع ناس ی دزد نوا رد هبانعملوایدوب لوښي ردتخ) هد هلا منهم

 ریعت قسرا جش و ارو .ده یوح حاغاهدننزوز امن راغرردەدنرک دهحوتفمیابلوا باب رد)تم یغل جواهدناب

 همدق نایدرتهدنزو هرو هنغب هبنغد یدلبا تبث هل المهم یار یغل ول یح اصءالضل ا دیو مرار ید یخ د هب یوجیرلکدتیا

 رخ اف لعنوریکتو بع هه یی کده وعد یانیفان "تاب رونلوارسعت انا قمهصدرو وہ دهس

 یابلوا باب زدل خشم یغل نو هدنابحوا هکر دهدنجسر یسراف یاب لضتم هب فرع فاک نامی ےس نوا ردهنسانعم 1

 حد نکل پواوایراع ندنافر ءورتهو لضف یکی اخ ل بط ا ده هنسکلواهدنزو تن لر دهدبزک د هح وتم

 لاکن روس دید هنغابا نادرو هبلنا رافاذکو فالاما د بوروا مد ندتس اسنا هلا س خسا ند وخ یارو تاخانمو

 دنکدر دنکدرول واعظ بم فرم طخ کر ون وب دە اتکا كح زج کره ر زو نمو ناس لر ارش وا هد زو لاحد

 "7 وکی E O RS هنکم رریدزبخهدسوعرون دما هدنتخمراوخهدتزودنسم

 هدنرازک وطسو هدرا هب ردو هدر لک شوک ضعدو هدرلهدراحوراریدقار طم هدر رع هک, یک جی رومدهدشزولوس

 تخت نالواهدنرب اکواو هدنرارزوا هناخالاب هدشنزولوبق ل لوکی رو درر ىج هنامط نس هلوقمش و هتنفو یلوقروق وق

 ناف رعورنهو لضف یوردهنسانعمی ءوو كنویمر وہ بولر هلال خف تلوكزوُم .دهرووالتمهر ةوءامساتدتو |

 عدقنورونلوارببعتدمو درشهکرون د جدي هناخ تاو داور واکه تسانعه لث اطالو لطعمو لمه موزون دەب هنسک

 جلا تار تارونو ار عت لاک وغدر ك ك اب ردەدىرك د ەروتىكم یاب يا ب بان ن زدو جد یروېشموردر اب "امد نا كل

 نانو مع ار یدک کرو د نیک زسرنهو زنسرهوح یربرآو یماتم ان قتل تیردهدنرک د هموعقم یاب

 قارطمو ےہ کج عار داف فوخ دکرولوا نفخ وب ثلاثر دهن تسانعم مادناییورسقشفا ی هلطم

 i ران واراد لةش لوارزا دراج رار د هنفرط ززو نلوا مبعتقیش اک كنککق و بط سازد هنسانعم
 لون رطربولبح هنفرطروتص هد رطرو یا ۱ و ردراویرامکی هه یو زدزاو یصوصخم

 رردبا تراطشو هبعالم ,یسءهل وقم رطاسو IKE هک قعأهذنرب و هلو یتمارصص یرقول یعاناسداسرار د

 هدنچهر یهراو. یابلصتمهب یراق فاك نام لا نوا دهنسانعمادنا بز سارثایو سه شدابو نیلاو توش

 یکرانا یراهم یرذم بویف نزلوا قعتردهنسانعم ناتنسراتنز يرد نوشی ءس هدجوتهم ببر کرد

 هبعالم هلکتاراقج وج هکر اوا ایئر 2 هوا تیو ی رمو
 1 هاک راریدیحد :یراطزاوجرولوا هدر هد .اعرد یراط یزاکدید یسراطتروص رد هنت ادعم سرواکو رار دیا أ

 3 ۱ نیت ۱
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 | ىلامولاخورۇنلوا نارضهدرب تخم دی اخو یژاغندمشر ھ درادن هااکرد حب روس دیدن رو هالا

 هکر روئلوا قالطا دم هنسک لواورونلوادازیا ید هدعد ؟وملح هردردقول یراشعاو سد ده تب یرنهو لإ

 هاج دندکلباناتب رو قدر هدویععاطوقلوا ناش درو قرفتمو ناغطراط ندش مش هوا قو تربغ

 .یمرک هنس هطبار بوق ندنماظن یماولح ناک رون دهن اولس نانلواریعت نامش هد زو مش ج اج روئلواا#

 هدانزویج نشد شد رولوارغصمنادنطفا شیو زولواولخ هج ولتالرب هر دبالوانت هیلب وا بول اب یس یک لو

 ؛زوله ةد کنج لزا دلار لزردروک بولوا ل اتو هبراحهدنش امهسیو ناربب هانارزوتس طرز دما ناکسرب
 ندنظه اند وردروشم یکلروالدهدنآ ۱ اور طرلک ون هک روشن د نل ننخو نسب كد ندخ عزا یداوا

 یجدنانلغوارب كىا سارا رد نودب زف رو نب موز ردیایسارفا ردیهدنزو شب نشد ,bot د رولوا فمع ید

 زات وکو لرل حر او دوردر هح ون مردن مانو ردیدا | یار ازز اہم رو ردوو یک کر دك دیعسا

 تیذاوزلرکعت یا هلن کردن نانلواربحتءر E AAT رریدخدهتکآ روغد یرلکدتا

 یرویس ایا هسوتفمنیشذیدشت هشپرواک لا نعم شو یمزسو هعشرو یدنزسورواک هنسانعمابوروجیو
 ررندقسلا ةر ے٣ هد رع کوش عام دراین هد د ردنوک حب واهداژرریو نوک قرتقانج تدمرو د کس

 هداسنا ندادن کر ها هلو دعمواو دروح هشپ یدنلوا هیجست مون ږغ وا یهاکرار >تکنتس یروبس|

 رون دین هجرقهنس رغ اردا نظندنسمالطكنبس یروسن فو قلخ رولواهدنراندمابرف رثکانولواتداخ |
 مدان مداب رد قق نایب درو سد مشد و ا *اوازک هکر رد هنسانعم هباح هشد هبا ه جمع لا هشر و رادهشب

 نشد نیم «زاه متین اعم قلا نیش مد رد مت رولکه نسانعمهدنک ار قنطاطو رار ناجش تاعرد هثشاتعم

 جاوا ینجوالدانقیکهداوقرو رد دردی كبسار او بار سەك یلغوا لوس ادا, قرک هدشزو نما نا لو هم یاب
 تن رذهتسانخم یزاباو وارد نفخ شن شب ود هدنزک د هروسکم یافات تان زدنزدارب تحرک تنواکیک
 هنس فو 1 او ینکو نو-ةورار دبالانعاتوصا سقت ءایشا ابرتک 2 درام زکر کرد هنسانعم هعر د هل ددشنوکس

 لوایدو » هلکشد ردفدا یههدنات یانعملا كشر درنو لک لکشفهرکمت تو رکن دوشواربعتخترون دد

 رنک د دیلکشب ر رارو الود هدرلد اک ی رم تر دحاغارب یربهدنز رط قار زا هکر واکهنسانفمناد لک ت ورک اغ

 ناوباهننزو رکا کشر کشی ردهنسا زعم كلي |هنخرژ یهو ى1 هرات هلة طندیلکشد رد ی امندندماکشی درو

 ر ےس ردات اخلو ناناوارک ذەدەحن وتش هلم نوکس لشد ردهن رلاتعم هاکر انو غات واو هناض او دوا هفصو
 شرەد نع ردتاغ هلحاضولاد د رتننرل س قدونص یلاثماووص ناد شن ! رد لاقتسملعف ندندنب

 هزززا تلداوزب هلکنا هکر د فدل شلغد هدنززط کز روس ی راکدیدربکوآ ارال اوج درنو د کش هخش روش د|
 ر ردها دم شوش مو شلجاض ز دلوعشت ےس ۱ ندندنکخشب ی

 ندندملوشت هدشزوهدنهوکت هدنلو هددلوشسد ها رتو قم رصو یخ تفاوت رو تو نوننوکسو

 هکر دلو هدننزوزیتس زیپ رده ین ردهنسانعم قوا مغتمو یلز وژقاعاطندیلوشد ردلوعفم سا ۱

 RE راتو ردهنانغملوا دۆ هز زودلوارب هتروقنم روا هی .دزواتوسک ند خرو ندرفات

 ن اک باوا د ىخد هنس نویز توقا دو رزلوا هقفوو هدرتن هدا ززل هتل هرسانو بلق
 راک یا بودباندنتموندنوکهکروش دید هشزاررب ار ار ردایورریدخدهناو قلابوراردنارآوتسا

 هدراب دلو یواهدژرادد زن هنعولوس رون دەشوق نانلار پەت شوقا شیپ ردە دنر د هموم یان تلا بات

 ردیدآهدلن رب هدرویآس ثلابا نات دیا رهو هقرایربزاویتانخش تردهدرو تشم د تشد زار .دوعول

 ]| تالوا یک )اة دعا ناار لا یدئاوا بعت لاو ل ةل واکه قرا روات ر لم سش ییهنرق PES در زونکیا |
 یددربو هقرارلرید OS FE هکرد ؛هتسانعمدهد مو نخ وزا عار جابر ڈر هنر ق 0 سعدان دن ار ۵

 ندقلوالاسلاهفو لاش وخ ر مرور رسم ندیراحاتشد د ردنففصهراونشد هدننزوهراسخرهراقسب لنس

 ۱ ردهنانکندقلوا مزهنمو قازوو كابا: شارغاو و كمردنودزولو لا ا ارذو ارت هک او E تب رده

 ا رر د ج دل دو تال کین هقرا تسد تّشد رد مات شدو بسهلکر وتو اقالطاهاومقمز ت شوز ت یان تش

 ه درو هرابد رب زادتشن رد هناك. ندا تورذودز و دک كمرتوهقرا نداد تتش رذغاب طسرو ند وه

 هوا ند سج شام لا صوصخروناو بهتون ده هدى مضطژ یر او نلاع لطموردهشس اعم نامتو

 رسو شق اتو ندءلوا نایسیو مدان کی ہرا یسهقراكلا نیک ن ادد تسد ن شدو ندر تسد فسا
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 کا د د هدنکژاس رددنسانعم قمراوصنک او هععابو غاهدننزوندنناسر ندیناسپ ردتغل یدنناهسو

 لا یی هنسنرب مترو ندا چرچ اردا اھ فاق رپ وای دو بب دواتسد یدنلوارک ذکر دهنسانعم

 وکیل دوش دیو لب را تالتسموردهنسانعم ك هروس هوضعر کی دیوضعریو مرد شالاوكامللاو او ا

 صرا نهرراومهو زودیروردمنپانجم عرصو قمنا ی رب راویسانعمح واهدنزوتسد تند تشد ر ا

 هبهتسک تربغ یو تمه نودو لو سسخاراخو رددنسانعم دابربو نارو قق تلا هنس ا نومەر وتسم

 BER هب هملع ح رادمهلتمه حات کر ددا نم ص ب لواة درع قة لاورونلوا قالطا

 دف اتسم هلا هرزوایلاحهدنکرع ید دلو بوم لا هب هرفطو لقن هرکی د همن ره هکر ونس دی دهک اس لواو هشوا

 ہ نالواهب یسهریو هدنزو تسهاح رها تسداتسب ردهنش اتعم تززدایمو عورشیدرب هلع نانلوا عورش م دةم

 بوق یخاص ناکدهکرون د هل هتک وار نی نیک شام سرد لب اقم دقنرارب د هس هدم زعرونم دهنازشو

 تین د تسدسپ N دنا رسد 2 یاقا پور هد هدنرب رد دکدتک هریرپ

 NT ر SEET 1 نت هاو نوت فا یلوشوف شلزود هدنبرو هی ما هچچم

 نانڪ ساو كمك نديدتسد د رولوا لعافمم ہاو ردصم سا ندندیدتسد هدشزودنع دنسد رده یدکی 1

 ردهنسانعملومو نیت ترا ندندیدتسل کر دره هیدن بت هدنسد رددنسانعم

 هدو هدوسد هدوسد روش د خدر کرو لوا لزا نداعم نانا فاک خفو E AC cr كکنس

 نکشارفص نتناپس رولک هنسانعم وةثمو شولدو ردهنساننعم سولمو شخلقوو شلروسلا هدبتزو
 هلتسنوکس تسپ ردهدنرک دهروسکم یانقات ناب ردبنسانعم ندناشفاو قجیاص هدنتغل دنزابودنز هدشزو
 قدوسهدم رعنوسلوا وا ت اوحراس رکو یادغد رک ون دهوا شارداف اصوضحو قمقدونوآامومع

 تضابر لهاضعب هدناتسدنه هکردنتسا نوم ٥ع ورو رارند هططاقد وس هس .دواف یادخدوو ددواو هدرکر و

 نوک ج اکر هدکدلیا لواتردو یت سندن نودا سکحرتندهیسانتم یازحا راسو مداو ۳

 تاعا رمهقوق> بو دبا یلزسافوو یلوا مار ع كنو لع |عمطو صر ندیربر دم ناتسب رولوا نغتسم ند ماعط

 هلت هدزرو زدنکس ردنبش ردهب اک ندناشنتو الح بوبحناه دو بل ناشفرکش" هتس د روتلواهباک ندکماع |

 ناکرس ردهنسانعم ناو لغوا ردیفةخحرسپ سد سد ردهدنرکد هموحضم یابثلات باب یدنلوا فیتوا لخلوا جار

 راف یو لوهج اتص 2یا هک رسد رونلواقالطا یا ید دهدمو یعسعلو ردکعدانز دلو

 هد رورو نخ" ردت سد ردتتندروئلوا يقالطاهب هنینکرادمو لغو روت دهنالغواراکد  وزٌانو RE O هصخرس

 یسراف یابلصتمه هجم نش نا ینو انوار ونلرا رعت ق الغوا زدهنسانعم لغواکوا هکر دف ردنارسپ
 یوا قراصو یسلبتآ شد ردهدب د دوحوتفم :یالوآبا ردا تشم ي NSF وتغلش# هدنابحوآ کر دهدنمز

 چو دەر ۳  یرک دیده فرح شود وک او هدزو درهم نسب کت روو

 ید هشوق 2 نانلوا یبعنشوق اقر دک و یرلک دید یکی توکو دنس تمس لمجنو رد تب لام قوا نشات

 لاکش سەب تجار هخ دذواهلازا خلوا یشیدهدانز هکر ون دەدەن رللعنانلو ایبعت شید قترالراتآ اوروسد

 ردهنسکنالاعوربکن داقفرهکر دات زود نیل. یکی اشماو لیزر دیارو هطادصندنرارا

 یرلکدتیارنعتوکسو ک لرابصاطو لرابحراو دوی چنو اسو كورت لام هکرولک هنشانعم هدناعداةلطمو

 ررد چد لنلشب د ردفو رعد هلکع دلنشد E ردنكیابسا ارفاورل ر دنا بقنراود لکت ۲ رر د یخدەتلآ رومد

 ندزب,هدنز یز وط یسهغاط یراوط هلبمانمو رده سانعمش لوط هلو هل راخفاک ف دنک اع

 نوسبحا بوصا لول ییسهفرا ار او طهرکص ندقدردلوط هبا یتایب ۱ رک شو

 راوطوروناواربیعت کندو هنولو یا چا اچ الط مارو دهن رعد وه هنسارا یم هقار لراوطل الو نوجا

 REET دنلاما كس زو رد رغم شف رددمش رانعملکسوو هر ۵ و یعاص دن رکو

 هدنسهد امر دنفدا مو هدننزو ناشح ناشر ناشر رردهب هپ یلکنزقتمار 5ه درو مالس ماش رولوا هست ةاداوزوس د

 هدقدلرواه رب یرب رخ دهبلصمسح - یکاهدنزولشا لشد لس روس :a رددنهتغلهدنزو لاعسب



 کر ولک هنا لنغدحو ردنانن یرلکدندیرابخ راشهراو لورخ هد کر ت و یریانقهدس رع تدغرو رد رفا 1

 سوت

 هو 1
CREED 

 دنوامدآ دنوارب رد هنساتعم تشم دو تشرو درو نکردن ونک لس اتیص نک ار رواکه نسانعم نار هو لو

 زا دنتهربوزارب هدشنو هکر هک هلاک هرم روناوارببعت حافوط دکور مال یکی روس 34 رزاق ر طوقا هدنزو

 لسحو عاطهدنزومز ۱ مر مر ردهرانالبرواهناوا لر ا | هدابو رد هنساثهمهصحو ضعبز

 نو شوم ومعهازاح زدهتس انعمقاور یورغتموهد معو شفلسرواو شل وص هد زون امرد ناتا a رددنسانعد

 یرغصوصییددلوا هدرور : هلدوس نکیا لفطهاشنود رب ههدنروهاسمه هب امر  رونلوا لامعتسا ید هدرونغز
 و

 اک راک دد یراخ شان دنعو تسغرب هدنزودنک دبر ردیشوفقلسح هکر دیفدا مو هدنزو نغز نر نر رد

 ف 4 یلاخوالهههمقو ماجوهدنرلارا غاط هکر دن -ونسلواه دزو ا لاو لاو ردنا تی راک دند یز و راق لهحوا

 قیشاهکیکدک قویطهدنزولوسف لوژرب لور رریدوقناهدیک رتوادصهدس رع رولواش کیم هنوریکهدخ ارغاعهدرارب

 9 دیتدهشع نانلار عت ىدنفۇرو دیدنهدس .رعرولکهتسانعمناتسیو عوروناواریآ

 دنور رد مور عج نامور ر ردهنسانعم لہ لذو مق>وادکو رشهدننز و موع» مور مور یدنلوا فقو هلغاوا جار

 کر د هصض واو رونلوا بیعت حاتوط دکور دید هنغهوط یک رو رود هن زا ر طوق هدنزودن رد

 قود بولاہقهلا هناکس هوره راکد قخ هوا یسهحور تولکت یتسهسک او و وک یزاه رطوبق

 ور یورب یورب ردتغل هد هلق كازو رونلوا رعت یدړدڪصڪرڻولدو قاسمرف ونور هدا لوسا ااو

 یکدولآ ول آوا اراد حو رددنسانعم فئکو ثول موراد و لیحهدشزونب وڙ نور راک هکر ردننساقخف |

 OR SA OEIC IES ردو هد( یم هج هرب هر رواک ەد هنسانغهثۆلتو

 هدننزو نامزکن امر یدنلوا رکذ هکر ردهنسأنعم مر E مر ردهدنزگد هروسکم یابینات با رواک

 ناو شاوضهدنزوهدریلد هد یهر ھر ردە ناق هر امر موخسح یتدو هن امرت هام زد شام نا نانلوا رک د

 رونلوالامعشسناهدناستاو هدهوممو هدا ردهتن راانعم لالا ریختمو هکر شک نورو شماکحت فاو
 هدننزو شهوکت لال 2و ردد شاشا هدر هاا هدابز هدیرهر, زواک هنسانعمیشرولو نشزووآ

 هدانعموو زدهنسانعم قلوا لادا رغتمو قلوص ندیلو زپ ندیلو رپ ردیضام دلور ردردصم لصاح ندندملورب

 یر ناو ناغطراطوقاغاطورد نسانعمیلوا شۇ شقو لتحوشر ومش راو هو یعتراف هست ی ر ورولوا یدعم

 یککرکوقههرآ هرودهبو دو كس .الاوسو قمروصو رولکه نسانعم لب 0 تصصاولمرو ت و وکو او مرک هرب

ENSردردضم معنا ندندنهوژب اااه روهط هور دن رد اوععم مناندندیلرژ رژ هلو ر و رر نی  

 لصاحندن دھو شهروز ر واک هس اعم هب اطد یراتسآںا اون اورا رب د هب هبتلسکول ور واک العفو لع اف متساو

 ندندبش ور هدننز و هدنسو رد هدنهوژب رد ر دص م ل صاح ند نھ ور زو کدو هرفکدنهورب رد زد

 رد ام لعف دشوار دوز رولکه نسانعملد اکو فراعو نکرد هندسی یھ روصو ی هر آر داع اف مم ها

 زدةنسانعم كليا سنجقو لاو ےس هود هرو دو خرد سوز جزا ی کز نوای ۱

 یانشلات بآ با یدنلوا کد هکر ؟ر دھو ر هلار مض هر هک ند اخ تفرایو و ی سا هدو رب

 نخ روس جهل ر £ ر دینا وک یراکدیدریک او رونید هت وطرنانلوارهمعت غرق ها اب ردهدنرک دودو

 ناحرح نادر رر د ید یر ر ید یر رب رلورغاجهس ان نو نوا شخو ایی کو قالغوا هلکت ما

 دو رسد د وصال از ےض یورپ یورب رواک هئسانعه هننماووزرآو شهاوشویدناوا رک ذ د کرد هسا نامرب هدنزو

 ربع کر واکهنسنعم هطخورد هان كتساو شهاوځو لما هدشزو ناهرب ناهز ناه ردهتشانعم ه امورفو لصا

 لصتسه هلمهم نسنام کا نوار دتفالخ لد ردن رانع ندورر او یی لاوزالد یهعاضد یخددلوا كلام

ht.۳ تردد هحوتش ور نی ی ۹ و  

 نالواهب یم رو EE د رووا ار قاد رواج i EN ۴ رونا

 هردم لامورون د هېلو )شل اتوربکندراتیفر هدلولهداتفا سر داد اقمدقنرارب د هم. هدم رعرو د هغلرازاب
 دلرکو هل اصل رکر وناوا لامعتس هدلاعایاطموردهبانعملوایخدوب هدنکفاسر وتلوایالطاهدهت التر ذک و

 ات راح دا لام ب ورتزآ ند ذر ص مو ج ر هلفرصت ننک رونلواقالطایخد هتوروم لامو نوسلوا .هللاط

 E a خم ندا شفار قجاصهدنتهلدنزابو دنزهدشنزو نککابص للو ننناسد ناناس روئلزاهبانکندک#_ ار ثارمو



 ژولک یعالعفو لعاخ مساو رذصم سا ندندیشب رب هدننزو شیشک شیرپ در یدلباتعزعهرلوا ندنسهوا لوح ا

 هنحا کود هتک لوا هتفرک یر ردلوعفم مسا ندندمشد رب هدننزوهدددیرب هددشیرب هدیشیرب رولوامزالهدرلانعموو

 نور روتند نهاکه دب رعهبلب وس تارباغو هبضامنورق رابخا هخع زو تالک ن روک انوکت ودنا طالت اهلا
 جاپ نیرارب رد ET هررفشکم یابینات باب روس دبرحهدس رعدکر تیک نانلوارستزوواهدننز ونویفا

 ےس |ماهارب ردهنسانعمهدزارب نانلوا زکذ دەدەح وتفمهدرارب درارب ردهنسانعمب وضو لزوکه دنتخلدنزابو دنرهدنزو

 باره درب درب یدریو هاتف وا لامار وک ما اره زددآ یدوچ ریو رد رعمندنوب مهاریاو مهارب ردیم

 ناتسرب تتسرب ردهنسانعمرولوام نعطقم یوحق هکر دیلناقهربصوهدس رع رد لقتسم لعف ندند ا ا

 یسوروابناقیج اد ارون د فاطخ هد ت عكر د یشوق قنا رد لوتسر ووتسربو هلن مضو نسنوکسواررسک
 یازو دوش او ین خان شمع شاط یر کی دوهداسیرب هسناواقش یطد هدنمانارخروت زیارت یول آ

 ردرتوم هدع رص لازا قسلعت هنندرک او هتسوزاب تكعورصم نی رسعاوا قاربطوزو یرزواب وراص هنسد رد
 توه عطاف یدو لى نم یراکسا ت تیقیکمضوهارش  یارحالادعد یقشاب مقنلرق تغرب یلیسدو ی اککراو

 ضان تدوس هد هسلسالط هلى دوا ارغصو لد مه یبع ضامن ناکا الضفوردراکدا يدتتسم یسالطو ردن اوس

 نوا هدلاعاوروما هلوم حهزار نیک هدر ردهنسانعمهمداخوهب راج هدنزوهتسرف هتسر ر دعن ام هنئودح

 هال رعروس دهرادرهوح غسن ناعلوقرب هدنروكیر هكر ردەنسانعمەمر ههمر ردهنسانعمتلاطدژریصةتو

 ردللوارب زیفق رونلوا دارباهدعقوملح بد ید تیاهنتایحتدمویدلوارن ار ع کی دلوطهناعن زمتخدمآ زیمحدمآ

 اد رخ هدن دنعراضعدوروس د ثدشه درس :رعردن دنعونهب زوم تارشح هکروس ی قاناقرف اا

 هل نوکس كنا رورولواولعو راوط یو ردهنسانعمدوشرپ بار خف درب رد درب درب ردکحول یرلکد د یکحهودیرکت هکردنچسا

 رونلواقالطا هب هتسکر دابو حجو :وبلقلا "یوقهدن روا لک مجرم لدرب ردهنسانعم رسسحویریک د دنتغلنالىك

 هنسانعم هزرفورووهدلهماج ر دام هتسم هر مضهدیکر هدنزوزرکز رپ روشلواهباک یدنددرمنا اوخو سو

 ندسرب رد هغلابمندند سرب اشرب رو دزرب یجدهب ر هة لور د حال عاج ه رہا ناهعتساندغاشازلراخ کرو £

 مضوار ن RS یسرپ رولرالع دس سه هو شتعمو ی روص اسر هلغلوا هتسانعم شدتفن و لاوئسو یم هراو قمر وص
 دعبیالّصف نالوا هد وح بول وص یس ردرارب د سرع نباهدس رعردرونج راكد ید کردوس ار مسا هلنیس

 ندان هزک نعوشنمو رعاش لایخ ةدنسرب ردعفاد یترضمموع“ داب یلاةمد یکی انش دور بونلزوط حارخالا

 ضعدورارب هدر رو ههر سه در ردهتسانعم فاعو عه ددر ور وسرن رو ہر نو ساوا یمروص س رطاحو لاح كل هتسخو

 و راکرتوردهنسانعمناوحو تکهزان هلو ابر رولوایلهرمشهدَس اغردمزوا سنحرب یر ردهتسادعمورحو

 هکر دهدنعهر یر اف یابلصتم به چم یاز نا جنوا رد هنسانعهالتماوقلو ۳ ولط هل تر دصمیابیرب رددآقاعوارب

 دنزاودنز هدننرو نکشولپپ هلسراق یاب نتن نانو روند هعاحوا يرلکد زوشب ح رکو هلغوط هدنزوهواک هوارب هوارب

 شف ید لح و دغح هلا هم نيشن واز كشرب شرب رر د ندید هر دادا ہو فلت سوا هل الغ هک یادغدهدینرو لزغن

 یتسفدکردهنسانعم عرب هالاهمجم نیغ ےض دنعرب ردهدنرک دهموحفم یابثلات بات رواک هدهنسانعم ځا رحو ۲
 کرده دنر یراق یاب لتس یسراف یار نام یر نوا یدنلواناس SRE ۹ نالواشوب یا كنج اعا

 لال برص لشو یکایک ادن رک ردەدنرک دەحوتةمیانلوا با ردلجسم 7 ىغلىرقەدياء ہحوا

 HRN دنشسدرب دمشسیرب رد یه ناشدرب هدبزو نادنشک ی شیرم نشير رد ةتسم لل عف ندندشرب ار دشیرپ

 رده را نعم قلیهدوخنو كلا لاس دو دابریو لع ۱ ناسیویجاصو یععاطهدنزو ندیدیرب انديشو

 ار ا و یا ثلا بات رازاس : فورظ نهب ندنآ کر دیخما چرب ندنعو تازاف هلاررسکو راریددنرف و

 ۱ ردهتسانعم نتخا 24 كعرا هدننزو نتخاس ابن نتخارپ ردهدنرک دهحوتقم یابلوا بایردللعسمیغلنواهدناچوآ

 ٤ در ردهنسانعم حفروناجهداوقر ردهنسانعمنوشو ناوهدننزودرب درب درب ردهنسانعماطعاو مرز هد خا

 1 ااو از تۈكى ور یورب رردناربعتوغود یارو دیر دمو وب کر خف راک ید شو کوه سام

 ۱ یاینات باب ردتغل هد باز ورا رد لذارا هدس رعروس د هب هنسک زانو فاخایو مس وص هل ات یاو واو ۱

PT PEEِر یک لک رم لقب كشر یدنلوازک دهکردهنسانعهمنتخ از لبا هم یاش  

 رر د جد هروماس ی تسو ىيا نۆل د اتم نمر دمو هتهکو یاو رو دهشعهدس رعرولواهد دراضاط کز

3 
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 كرحو 1



۳:۳ 
AN 

 ۱1 تیام هلال هما هکر د همان لوا عیار هنسانعم هناخ شرف یستودهطوا ثاات رار اد فقطع هدم ر ء رددحران|

 نانلواربعتر اج س داس رار د ی دزورردناشرونلشا همر دمة وص هد دن زر ط یلقارط هلکم اولر د یکی ۳2
 رولواهدنوآنو ؟روس انکار دهن رو هر ادبوناکر حنا یالآ كل رکسع یراوسوهداس .عیاسرو د خد غ لمر ڈاک
 یککز وسو تلاور واق رو ,دهیهنسن نالوازوکز وکر كاد كلداموع رد نتن ورب هدننزو نکش فص نزور نرورب

 هدب هکر و د هب هیلي وس هد نرو ښو چ شور مهم دهسا یلطم هړ دزو نا ےس رکم هنو د دشت ناغسور

 ذات نیوز رده دن رودنررد دنورب دنورب یدنلوارک ذکر رد ةع ناور هدننزو نزرآ نورب روند هرادهدس رعزداروهط

 دومرا : ا هلك | مس ردو صا هدنربد مماراضعب ر دناوج هزات زور د هنسانعم دما باشور دیدآ هب رفرب هدنس

 a ۳ شاش دلراص هدنروهدررا هدنورب ورم یتماغلوا دارادهاسید هدف رطو رولواهوسم یراکد ىد

 رد ورع نادماح روس د هلاوحی راکدند نادجه داور رو روسد دنسفراص ا ضعیلادنعو رو دهمزر

 تشرداح ردهنسانعم تعنع نانلآ ندنعشد هبا یقصادو لماجهدننزو هو مع هور ردتغل دەلو کس كنو یمضكنارو

 ره اظ ق آو وللده دننزو نامور ناهورپ رولکه نسانعم نیورب ورکلواورار دیاربع فشراج لب رت هکر د هنسناتعم

 ددعسو نب زعورهظمو روصتمو بلاغ یرراو یمانعمرکسهدنزورپ دش هلال ادعا نور رور ردهنسانعمناباو

 هعذار قط كس رد لوله ٹا ترو دلعتهدس رعردهنسانعم یهاموق ایه دننخل یولپ ارد هزلانعم مزکمو ۱

 نزور میلاد یداوا نةما رور هلغاوا یبخو لىمەدابز هغلان ردة ناورشول سهره ناورسخ ندا ۱

 رکلژا سدامیرد هنباتعم نحو لمهلا سماخردصوصح هنکلارکش ضعیلادنعهنسانعم لضخ مو کلا ردیف ۱

 "ال دورد هنسانعمكامورو قالو لاصو یقعلاص ع نمار د هنسانعم تو موا سو تمه حداسرد هنسانعم نور و

 لضمو كلا هدنزو ندیدرک نریورب ردهباکندناتفآ كلف ور رونلوا قالطا ده نکن ور شو <

OEهدنرو نک نیورب ردهنسانعم تلاطدورمص2ته دل عو لغس ه درو شد ۱ وردها لو حیا" ش شاور دور  

 و کلو اھ اد یک ور هدس رعددژزوکم هدنکروا لنلکشرون عتاوهدنحرب رول نکرد هتک ارا

 ساغم تصور و د هتسلوا هر اد فونلکرخ هالا ن ارکسع ناکسو یراوس هدنزو هرغ هر رب ر دلزار |

 ي وج ناعضو یک یش ر و ہوکر واکه نسانعمر انار حواو دات ارزی مقتسمطخ رک ءهکرولک |

 هزازود اهم زود بت دن رصرد هستن ناد رانا رک دیش و یا ی ۱

 نانسی البوم ات فکر رد رمل مهار رد یم م-اهدننزو ماجرف ماهرپ ردهنسانعمهقارحوواقهدنزو

 لاکر دو نون نوه نوغرپ هلواش وکو شمرراص ذات ش 5 TES و د هنس هو قم هماخو لد دنت لواو

 نسکنا نر ننحدرب یا هو درون الطاهدهب ر نسل نالوا لک شهر اد یتلطهورارب د هر ەز اد ناز جنالا

 RA رذجحو قعقاصهدننزو زور و زر ردکشرکوا نداهکردهنسانعم كچ ۱ هرو بدأت هدنرو| ۱

 نالوا لوا ندنوکیکدودرولوا ینفخحربریهراریدرلکب کد ندزب رلکرترددوهعمعول EPEAT نج هدتزویرد هب 1 3

 یاسفایرپ ردهنسانعم ناربطوقجوا ندر رولو ابطاخحشعراضم ندندب رب» روتلوا رعت وا دکردنوک | 5
 هدنروهع رد هحرب رب رولوا هدنسهمعادهمس وغابت ا یربضمت هنخا نا هموزو تع رع کرد قا 1

 کرد هنسک دی توعد سفت اط هنحاهدننزو ناشبرب لا هو دعمواو ناوکرب ناوکرب رکو ناغرواو ۳9 ییہلامرح

 هرڪو ردە رانعم نوح باصم شعوط نحو یوط نجه درو رادبرح رادیزپ رادیزب رار دیارهنعت یحاص ماذخ

 لاو حا بو دیا صقراب ای هدنادنم بوق اع نامهرازروفوا تو يوا نو واهر نوا هکراریدهرتخ د لوا هږنشادښه
 ناو احریحد مانهدننزو تفکی ہہھ تخ ديرب رون دهد راهاقمیطایشژ هنحاو ردارابحاو لقنندهمش :اوهبضام

 یاودهدنزوررح رب یدلو ادا اد ندنآحامزلاز نودا چوت هد لوا قشاعایم رقترب ناع رن ماس هکر دنیج- ۱

 هددنرو ر سه هالوهګ یاب نیر ررر رو :اوار بعت نو ینواهدمکرت ردهتسانعم سما یملرار دنا :وک نالوا مدقمندب و

 هدهنسادعم نرورفرت ةدنراراکوص ابرك اروند قدهنراناذلو ار نعت ر اجور د هنسانع ہد ابر فو هک صو 1 مرق

 زور رز ودر یدنلوارکذ هکر د هسا تعم یاس فا یر یا بدرب رد نه نزور نیر یدنلوایک و هکرولک ۱

 ندر 4 د لزانمو رد لوا لود یه | رکآردراعقاوهدنخرب , ودل تروص لج نالوا هدنخ زب لج هروکهنش اور ل راض عدو |

 a: A هدد رو هد ومر 5 92 ها رد« دل ااهرسک هنسانغمس رو بیدأت هدننزو |

 رولکهس رلانعم تواغتو تشخو فوخو تناص 1 ییز دام ه دی دنع تقرقح ۳

 نی راش یمهقوشعملورتنخ هکر دار کبد هدناورر و ېږل اوا اش هد امزر ور ورخ رددآ رتسانمرب هدر

 سوت
۳ ۱ ۳2 ۹ 

 ب۶ ۲ ۰



 هنسهناخ داماد بوة رح نیلک س هفت اطنانسرافهکروش دەشت لوا فاخر دهنسانعم هش وتو دا زوقزآ ی ربراویسانعم

 هی
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 بیو نامرب هد اوررپ رر د هشاور رح شق ینو هداس هکر داداقدنرب هلواشقنمروٌ دهشاخ یلطءؤ

 یناویدنارربک. وراح هدنرانوک زورو ودع یودنا هند رتو الاغتهيضامل ولم كرد رسا هماح عونرب ودراو

 اد ەدنرزوا کر دال ندنتسوگنالبقهدندنعراضهوراربدیدروتک ندتنح مال. هلع لی ربح ترضح

 یلحت ناو عبطلا لېسو یو شوخ یوخ نابنرپ یدباریک هد راک حین آ !لاز م سر ردموسم یلکمش قفودص
 روتن دشا ےطسمو زودو هقفوب هکر دهنس انعم كنس هتخت هدننزو خیئرز خیئرپ رونلوا قالطا هیهنسک جازکز انو
 اولح اور اورپ ردهنسانعمنورپ هدننزوور سور ور یکی ش اط اکو ںارخویٹ وو شاطنالوا هدنکوا یش واو راع

 ردهنشانعم ناعلاو تعرو هجو نارد هنسانعم یل تن اتفوریصو ل مڪو تقاطیرب راو ات ەنى

 روعشو ردو كایب سماخرد هنسانعم تیعجو تورتوناماسعبار رد هنسانعم تیشخو فوخو ودروق ثلا

 یمانعمش ده دننزوراورح راورب رددنسانعم رادرو كس عباس ردهشانعمتعارفو لر سداس رد هنسانعم

 ماتهاودیقتیک کرکه نصوصخ یرامتو هن وصو هنع ب ونلغدږلڅرب صوص هکرونب د هلاوبج لوشیرب ردراو

 هلوا یرتکدان یسورحما هکر ون .دههطوا قلز ابو كش وکو قادراج یا رونلوا ربعت شفلغب هنیسو ییسیهنلوا
 هناش فقس عیارردعضوم نانواعضو هب رح دردناک لات رار د: ید هغادرا هداشک یناوحو

 ضرع نوجا صہڪشت یک ص ەن ابطا بو دیالوباک ادکرونم ۳ ا اه هتسح سماحروم دهرا هتق یراکدتروا

 رانا ردهنسانعمنار,طوقجوا یرب راو یسانعمشدهدننزو زامهش زاورپ زاورب ردهنسانعم راورب هرا هراژرب رولوا
 هدلولاززوونیطالسو روناوا رعت یاصهدمکر ت ردهق اونوشلا نالبحاص هرزوانیطالس ماکحبا کو کد ماتم

 ردهنسانعم اضورووندنآثلاروت دیده هاو هنو تلا یرلف دحاصهبار ذی کر رووا هدنحربدوخ ابو نکردنک

 اعا نوتسوا هکر دهرلحاعا نالوا رعت "سو لای نشا رونوانتمدنک هر دهنخارتواشوخعنار

 قق لاو رولواه رس انکراکز رام !قاربط هنتسوا نوکر صح ه رزوا یوق هل رارالراکریدنانلوارببعت

 ترد هدنزوهزابج هزاورب ردتراع نددوعص هتققح توهالهدردندم رسا توشسا ضیضحز اور هدندنع

 هشتآلواورلرد یندهناواب لواورزکو ده اکناتلواربعتناشوا هر زواو بوقا ا جاج ندنس هک ا هرکضندتک

 هر یرب نیرانماد داماد هنا شوز عو نو قان هدنآ یرملست هداماد یسورعیم هفت اط نایسرافهنن کروم دیجد

 راثت کرد یر دن رقكسناقرو شموکرنوتلا عد دارر دهنسانعم طاشنو شدع تاائرارر د بارود نشت آ [لوا بولغد

 م اتم ار درک زور هتک تزودقرو شموکونوتلانوخگنا رلردنا

 ها لا ندسناورب روت نا ندندساورب هدنزوسالا ساورب رود هزاورب هدرو شموکو ن وتلا یرلکدتب دا

 قاواهدوساو تحازو قلوروهو قعارواو كت الر دو كم ينو زد هنسانعم ساو كمر دشللاو كللاو تامروسل اویاتوب

 ندرود نعشاورب ندنساورب ردیضام ندندیساورپ دیساورب رواکه نسانعم نتخادرو ردترلانعم یقروقو
 هدلن رب هد رک ننزعهدنزو ناديه ناورب :ناورپ ردلوعفممسا ندندنساورب  هدنساژرپ ىدا ان اردردصم

 هیشکرا كنالسرا اعاد هکردروناح نانلوا ربسعت قلوفهرق هدننزو تكناوبا تناورپ كناور روس دید, هنخمكساوردیدآ

 تالسزازررولیکع هقرطرب بول یکج هلک نالسراهدکدتشیاقزاوآ تن ارلرولاحرت اسردک قره قطب يک نزا

 قنارف رونلوا قالطا خد هرکسع هم دق وه جهترحور دنا لوا یسدنک ی يحدقسهبش» هرکصا دلو امت یراکشرب

 هب یهاشذابنامرفو یشاش %2 دزشار غیاب عمشاماج هکر دکیوبیلدانقت یراک دید تاماک هنر زدرعم ندنول

 0 ندقلوا بنام تردقو تناکسو ت روحو روز نتشادلابورن رارید ید هرولاجنانلوا رعت یوق هرقو رو د حد

 لصوو طامراوهخ العهدزورو رص درب ردمنشانعمتقاطو ناتو ټر دقو ت :وقهدننزو ى ابو رس : یابورب ردهناک

 هتيم باوناوردتغل نوردی زو کد تزنیلوا هدامشا رز اسوهدراکما * گو هدناسنالزکر دهنسانعم دوسو

لوا قالطا یخدمم اشداب ردهنس انعمیلسدو بردن دهها افصءاعما راکدرورب روس, دیده زاور و
 ۱ رون

 كالس هدنرو ندزکرم ندرورب ندرزرپ لرم س ايب یقیدلواناشزا عون ف صروح د ORE هدنرورب ههاشدابو

 لعو ردردصملصاح ند ن درور شرور ر ولک هتسانعملج ۱ تدادعو تعاطو تمدجو زدهنسانعمهنرو

 یایبنالزاناکتخومآ سورہ رون دزومآ شروزپ هرن دی عتویلعت تمکحو ارور" یخ د ندتمکحو
 روس د هن اود یی , یيسم و ییس) هل هصمصختءاه هرورب روژلواقالطا یحدهنا ارعسو زدم "ارض مارک یایلواو ماظع

 نالد روح هنفارطاهک یک” باوا ا ردهنسانعم بنو لصاو ی :وصيرب راز یا یی کس زورپ

 هچراپ `



1 
4 10 

 رب دیندراکرم ندهجراتیسفرپ ندنسنحرن ,یراکدید ی اعم صوصخح هنر اندقارعو رد هن تاع راکرب ار تست

 یلعنابزو ردهنسانعم كلبا شالت رىما بوك ادىقتوىلغتەر روا هنسذر دزو ساب برک. لس راف فاک ساکر ساکرب

 ضعوزارب هدننزوهلاسره هلاکت یدنلوارکذ کرد هستم ناک لاکر ۶ ردهنسانعم س عولط هددنهلها

 هلس رعفاک ماكر ردیدآ هماحعونرب ش چ ود کا نیشخ ورولکه شام شیقرو هماورد ماتم اپ

 هزدم هد کر تردهفطذ عقومردفر دان یتسمدرد مگر د تس اتع ماد هر نادهز منو

 یکم ید هکر و هش اتم لیپهت ہد رو ناکرا تاک ناکرم روشلوارسعت قلئولوخهدن "اویاورواهدنانا اناویحو یا نالغواو

 یرللادنالوادناز هک مادو حاعاهدنزو شداز دا شواکرپ ردیلناقملع
 م وکهدننزوزکدم یکرب ردنرامعندکعسک

 الاس ی دنا ورک هم راثوس نویس گلم هدفاس هکر وند هقوط عص هلو اهلیسراف فاکر ردهنسانعهراظتناو صرتو
 هشیاربهدننزو میر رب رووا فعخ ندنظهاراکر و یدنارلر رک ەن راتو ہن ی دالرات E1 ضعدو ردروعهم
 هدنک ارب هدنزوهدنهرم د به سراف فاکهدنکرب رب روس دهن هنسننایلاخ یلامرواک لا بولوا لطعمو دهم بولقا

 هنسانعمنا و ابو هدر امور فوزح اعازاشرلس نیا موها قرفتمو ناشر و ناغط رطوینعاط ردة

 ندا ارطع کر ود هيك لواورد هنسانعمحارخو مشع صراهدنزو هنزور لر اف فاکه نکرب رونلوا لامعتسا
 هدننزو لوافمهلسر اف فاک وکر ردتغل هد ل سر اف فاکر سکورازن د هکر ا هدیدنهوهرب رزهدس :رعراردبا بدترت

 كمروس لادب هنر هکرد هتسنانعم هتم الو ساله دننزو ساب رک خم سامرپ سامرب , رد هنسانعم عیفر ترامتو عیار ۱

 كمزوس سول یوو یمازواو یو دو زدکمروسهوضعرش ۲ ی :وضعریژقلتو ها لاو
 فقر اراک اکو لر کلو د هدنزو هاکرد هامرب هامرب یدنلوا رک ذ هکر رف هتینانجم نشد وزوار تپ اتما وشنو

 O د هن هښسک لوا هرن زو هد رشک فص هدر هدر روس, دهتلآ یرلکدتیا رسعتوغروو ںاةتام قرح

 صر, ضرب راردهدلو نالوا یهاعو قاعه ردآموردیور ونلوا ربعت RN هليا تکرحو لغ هل ار: ی دیکر نقلا
 رنک نکس رؤوس دید هنسورآ لابو دونلوارببعت ڭةزوكۇ كم یکه کر ردهنسانعمصد رتو راسا هدننزو سخنه

 را دره وجور دیدآ حالس عونربوروناوا هک ندر)هنسزهدروشوهتفوب هد اعوهتسانعم باندا حانجیدانتكنس هار

 هلن ادب القرولوا هد ۳ زرط یدانق نیس راک هکر دهر هماحریرح عور ور ووا قالطاةد هن رهو لقوهدالو و وهل ۱

 سرب «هنزوودب ومر ردنا شورزپ ندنراشورنزنو راز دیارمبعت ییاکنیس رول رولک هراتعن مر الا هماحوب رار ثا ۱
 هدومزب رود یو ءردهنسانعم زیچو هنسنهدننزوهدومرف یادانش »کات هب هومز هنومرپ یدنلوارک د دکردهنسانعم

 | فرو لعر زوکو كعوک هدنزو هزوغلح هزومرب هدشزو زوم ص روفر هدننزو روعغف رومرب رومرپ ردهاشهواسنیا

 ی همر ردهتسانعملرو شیاراو تس ازم دننزو نودزکتومو ب روس د یندهنسوزآ ل اورد هنسانعمراذغثناو ۱

 ردكم دزو ضهووژریهکردهنسانعمهم یوردتکآ رلکد ارب عت تاقت امو غرو راک اکی رزکلود ذکر رد نفع ۱

 [رنعتییاووصلد ندنتلع هناشمهلبال و هچواوو فاتت یاب ضو م کوا زده ”ےض هدانعموب ضعیلا دنع ||
 با لات ودطاخ یلتدخ یبسراقرحقرفاب لول ند هناثم روس :دلوبلا هقرح هد را دلاور تا نانا

 هدر عز دزدلب بوطددعحاهرب هدنکر وا روت نالوا هد نجر پروا کرد هنسانعم نورد ,هدنزونجنربردقمتحارفص |[
 ۳4 ان راریدنیما هزم ردنا لدا نۈكىک ودوردیدآ لزنمرب ندرة لزانمو روس د رکلوا هدایکرتوابرت :

 أ نوهدنزو دک دنر رد هلع نانلوا رمیعت خرب هدنزو چ م 73 روش دهام دفرطاو زانو شقسهدنزو انعرا|

 درخت همام ضب کرد هثدانعمش و نیزو یسرار او ولده انما ىتنم ناشر وذسلوا شقنمکون یندهشاداآ
 ۳ روح رغحو قورو د ین د هيلة ور درا کوک ن اتو اریعت رگلواکر واکه نسانغم س ورب و رر ذ شوبلز بودیا
 باو درد اک نانلواربعترب اگر دهن انعم رب فو خرمو رد هن ابن یراکدید یرابخ تیاو کود هخرقورر دید

 هدنزو رعاس نسح اواو روآدنرب ردهنسانعم ناب“ هبا هم یاځ ځا دنرب حاد راروناشوخ هد اغندنآیثاومو

 هب نالوا هدنراهنرواناباسو ارضک الاد خو نون توکس اتر روند هننس هلوقمرضحو -و ةرادعو له راد, درد وح

 أكوا ةحرابهدس رب عرریصکن لوا ندهکک نک دکردهننساتغنصک قرا باد نزا راودزب ردنا نغتو

 ناکا لطم هدننزو نیزدنت نیدنرپ ردهیانعم لوا یندوبهدتزوشودنفک با لوم واو شود ر وه دا
 | قو تاوان هد اعهدننزوو (TE د ولر یک یر اسو قاشوفو لیدنمو هماخ روس دههثسن شفلوا س ۱

 ینشکرب هلا لینا فئاطل لاا نداهنرب ردهبانعم لوايدوب هدننزو نودرک نورا روش هیانبید 01

 4اس ىا دنس ورخافف لزا هد اغةدنزونانتخ» نانیرت ناب ردهیاک ندکلیا لاقتتساو عفدبووابسندشاب



۷ 

 ندكنرد فاع كير هتفهید درب رد برطرب مدابهکبنعلاتنب زرک.درب رولوا لعاف نعم هدننانو لوعفم عج هدلوا
 كج هيد تاق تاق المروڵكەنىسانعمىالو تاعورون د هدرب یی یی زا هدننزو هدرا هدرب :هدرب ردهباک

 تلطباعتو قاطبش باجج عن قعرهادرب ر ونلوا هک ندیناسغت باج تاظوندنامنآ او نو د هدر هدرب هدرب

 راکشاو رهاظ E ETE هدر روس دید ردکم درب رد زعولر لداحو تفرعم روعنام ہک یاسنا د هرب رمشسعن

 ردهدرب رب هدمشسوم هباغحهدرب رونلواهباک ید E !تازسزوو كلر داور و ذلو ارن عت قاتا کردکلیا

 رونلواهباک ن دشاط كوقتسارف 5۰ نهآ خو ردهیاک ندنامآنهآمخددر رد هدر ربهدیقسوم دوا وب مرح دوپ

 رد هدر ۱۱۳ رونلواهناک ندهڪک لظم قاخهدربر فاخهدر زو ذر ەد . رعەكەامو یا تافرادهدرب

 هدرب ندهد سرب هدمقسومروسرهدرب رونلواهیاک ندهخک لظمو ندناعآیاحز درزا هاک دندن امو

 رونلوا هب : اک یدندناهک [قیاقحوناف اراعوردناکد نناوخوناکد ن زاش تاس ایشهدرم ردهباک نادنامنآ یزو یروسز
 یاطش تاج ردکم هدر هدر ردهدرب رب هدمقسوم هل !فاح مض ی یر ةدرب ردهاک ندهعدار ءاجس یارک .یسنع+ه دز

 ردکم#دربو یمرهاهدرب هر هرب شش اسراف دکل لزم یم زا عفر ەكرد انار رشسعهنءاطعو

 رلردیا قالطا نیشنهدرپ هنر ادلاوو هت راک اح دح رس ياخ نالمکوردن زکتولخو یو زنم نشنهدرب رار دیاقالطا

 ردهباک ندن ا نوکشهدرب لسهدرم ردناسورکو بیغلا لاحروهبنوهالرت ارس مرو نا زکتدحورابنانشن هدر هدر

 کردی لقت ندفبرشقار براش لا یک کتار ایشیا ییداوا دوار یرب فرد باک ن ذك ید کیر ترقه درب

 معاها ندندتو قاب ندید حرز ىلا نؤتلا یس ش ۳۹ کیمدرد رقاب ینجوا دال تکی نداراش كنس تلف یا

 هدرب رب هدرقسوم EEA ردةناک ندداسفون روک( اعو ن داند نران تعا ثداوجن رولو ندنبمز هق مطیدیو

 تل. ضد نح کیدا هدژنزو هزره هزرب رد هنسانعم اکدو قالغ هدنزولديم هلیسراف ئاز ژر رد

 حف اوو عیرصهدنزودشیز رد دنویررب راریدفاش بودیافب رترداودنانلوا لاعا ندندعفم هروک هنساضتقا
 هل ګرې بولروا هت زو كن هنسنرب کرو دیهدیشوب لواهدنزو نسردنسرب ردیلب اقمتراشاوخر ذهن انعم
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 هقلاخ ردهنسانعم دابقناو تعاطاو تمدخ ندرتسرپ ردردصممسا ندنددتسرب هدنزوتسلاتسرب رراصا

 رولوا ید لعاف مساو رد تمدخ هسرولواهقولشو رونلوا ربعت قعاطهدیکر کرد ثعاطوثداسع یی با هسرولوا

 راکیلط را تیر ۾ ات ىلكردا هدننس هطرو یس هشددناول اخ EEE دب هتک واو لی رط یدک تاطو

 نوسلوالصالا"رح رکو هدن لرکو یشردالرکو كرا رک ر دهتسانغم راکتمدخ رد دک ندزاهنا تسرب هدنزو

 pt اقم لهاوارعش ل ایخ نار اتسرپ هنسانعم تد دوبعو شتسر رولوار د صم لصاحورد هنسانعم عیطمودناعو

 لاسخ هدنتسرب روس د یددغلوا هدنمدخ هتسحوردهنسانعم یالوقو تد دونعردردصملصاح ندندیتسرب

 ردهنسانعم دوبعم هدنرو هتس هتسرب ردرطنهدیسر ید لامخةدنسرب هلل اما طاقساور دل ام هزبک او *هشتدو رعاش

 هنتسوا نوجا قماعشیاب هزکصذدکد تیا قمول ب روسکریخ هرروا حاعدص» هکرونب د هنوا لواهدشزومدنک مسرب ر

 رک د ذ هکرد نفخ هرات هرب هرم ودهن بام لاین هل ییزت ,لایخ دسر بونلواربیعتهراهدزج الطصارلزک ۷9 و

 رد یزالا هباواو عضو ن نيس 155 شواسرب رازی دهقشعهدش هاو ناننرب یدشاوا

 یکو کد 5 یمرکب هکردبدآ لکشرب ند همکف لاک شاو زار د یخ د زاها ةو نل ارعسهدس رعردنانت یراکدنو

 ردعقاو هدنرانس یسرکلآتاذو هنعالاتسم هبال لسم ق ارم هدنجربر ون کردن الوا رو واشرب هدح ازار دل شم
 هک ناس ند شرب ر دسر ردهنانعم لوا چود ناسوایسرب , راتوطیشاب لوعرب هدنااو نوروطهرزوا غابامدآربهک ابوک

 یقعرددتساتعمهدیزب نیو من هدننزوهزاورد هزاترب هزاعرب ردهتسانعملعا ۱ دایریوناشیرب و و روت هو

 هدنحوا كل لوارونس د جانحهدس رع ءردوددانق لصازد مط نالواقصالمەنتدكاشوق کیک وکو یبدلنکلیا شش

 هکرد هسادعم لوعرهدنزو لوّععم لوغر رد هغ هراعرب هزعر رلرد شدرهدس رع روس درب هرلکاد نالوا

 هنودج هنوعرب یدنلوا ناس هدنسهدامردساواح اک اتو ڈورذاو رو دید هنو الرو غلىور دروغلب

 روس رد دیم هراتس هکر یزدان یزیمشزو الف رب د لر ردهنسانعمام زانو نیکرسو مادنادیو سقم هدشزو

 فاک راک یر دتخلهداناةاذنمیاتیلدب انور ولکه نس انعما دنو توص قاط مور ددآیتمرب ارو راد فاع ۶آر عش هد رع

 دولکه نسانعمماع یایشا قلطمو راردیارسعت رکرب داغ رک هماغر دنلآ فور عم كح هزبح هر ادهدننزورازفا هل سرا

 نوسلواهدناومح را سلرکن ولوا هدناسنارونلوا قالطا هفوطیرلکدرک هنوس یاطمو یدبا راررک هل . رلئوس :

 بوردپا:عص مم ندنوتلا اا ا کردن سام چوک وطور ھا ناما ووو تععجو
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 ۴ 7 تی 7۹

 نیلاو لواهدزو دنوارز دنوارب رو دهشوخر منو نکسنک یسجیواهتزوربارت هلاواو روارب زونلوادار اهدنعفوم
 هدشزوراب ره رابرپ رونلوا رببعتیبوکروسوبقو یمهکدوبفرروق هنهسک نوا نو یل خاو ,قدکروس ددجباعا
 لامر هزار راربد هیقنص هد رعرونلوارسعت ی وازابو یسهطز ازان 3 رو دەن سم نالوا سوا هنع و مرا

 ءاعسو لوک هلا هممیم کرو هڅه نیشونولو هدخ وم یا توپ ورک کر دفن ایر و

 هدرش هد اغ یبکی دانق كنيس کروند هروشنمو لو ځوک لواهدننزوهرغرغءاباهدحوم یاد هربرب جن ن ف
 هدنرار زالو برن او عفرخ هدر رعرارب دوش د آرت کره را روت عام نت تور نیم هزاهقفوو
 نکنر هلیسر اف یاب نیر نیم رب ردم رعمنفرفرارب د یجدءاما دلش نوا یکی هدراوص نهعتمو هدرارب لا قاناو

 ردیاب كنآورتدهدرارب هلدا نشد .دضاط ما لحلهر تان یراکد درو ده دیر هکر دیس نیر هایم

 رربدید قوا قنا E BIRT هوا دجدهنفوا لزمور دهنسانعمیرو یک "1 هدننزو ںاتھم بار

 هنسانعم لاقملقنو هک د نیو فور د هنسانعم بوعد لصافهدنزوداهرف دار رد داكن دنازادنارت ناس ناسا

 همدص ننس او ردهتسانعم عورفو ایضو نیدبآ ورب ردندتبالورب هدناتسکرت هدننزوشادرق شاز ر
 هل هقاز قابو قار نم دزو مه ملی سراف يج چرا چد رولکه نسانعم قې راجو قماح كلك یی ا

 كد رد دغر وڏ یر راک کر دهتسانعمساطقو روښلوا رببعت قازوط ردهنسن بوط یک از هدنراشاب گوش

 یدهرو مواکه دم اوررب رردبا ربعتزاطوخر 2 فرع ساطق یرص هاعراراصا هنرانومب نوحماتشا زار ۴۳ 7

 یشح یثحدعو رب ص وص هلابج نالوا هدنسارا ناتسدنهو اطخ م ود صواک شعنلا دنعو رونلوا قالطا ٠ حر

 نیحرب نیحرب ردتغل هدهاباهدج و مىا زدذوخأم :ندانعموبهدیکرت زولک هنسانغم لک او ررد یندواعرع ردزوکوا

 نانلوا عضو هرزواراویدو زرد جیسهدم رردراولدنالدربوج نس چو یا هنفارط اناتسولوخاب هدنرونورب

 هرب رحت ارپ او هب هن سرخ "ار یهنسنرو راروق نزن نوسنمک ی ,هلوقمكب و ؟ویدکر رب دیجد كلنا

 3 N هن نور , ویق جوا ناقیج ندفرط هوا هر ۵ کفن دق دعا رک نا دخدک ا راوتسا

 لادحو لنح هدتزو شادرب 5ها هد یاج اج ردذوخامندنویچریو بجر هدنک تیک كرو مااا

 هصاخح نالوا هان اسلازاحو رار دانو هد رغ رزنلوا ربسعت شاوصو نوکود هدب و برو
 فذحو ردهنسانعم براو بغارو یرتشم کنج الا لو دمنواو روت ابزپ رز قنلوا لامعتسا یخدهدهعزانمو

 هلوتلوا هلآ نولاصیازنو نویتسا اغ وغ باروز کریو نده هتک لوا یی ندم تس ا تاتو نا اوا
 نوبت یرفسک دهن نم لک سرا یا توس خخ 2 e مجرب رونلواربعت یسغاشقاغوغه هنسک

 ولر وحر یدنلوارکد هکر زدهنسانعم ج هد رو شج دن شح زب نو لوا هدناوح رت اسوهدناسنا ردوضع

 زولک هنسانعمقمادو حاغادراراس نوجا قموق لالغ هدراو کر دراعضوم نانلواربعترابناو مور طور ال دننزو

 ردعر اضم ندنسهلک ندرس هلبالاد نوکسوار خف درب درب ردهنسانعم تراشاواعاومر هدننزوهدممهف هدیخرب

 او رولوا هدهحرابو ا هدهماح ردهنسانعمیالو تاق انار نوکسو ردهنسانعمناریطو قجوا ندير |

 دهد عر دهس المجر وک ی رابه ردیف دای سوف خزف 9 ادر زر داربیعتواههماع روس دیده وا

 سنانعم ی قلا نواهدنزونتخ ارس نح ادري رد یضاملعقورذصممنا ندنتخ درب هدنزو تخارفا تحاور رود
 ترا ولمرووکهدقاج وتو لء !عفروقمربلاع یرقویفات ردهنسانعم لوا هدازآو غراف ندشالعیرب راو
 رتو یمالشوب سمات قوا طول سو دیتمعبار ردهنسانعمقلوا ماعولمریاهس امنو ملو ما اث تالار د هنشانعم

 هجولو كانو نما قلوالوغشم عیاسردهنسانعم ىم يقەتساراو قعشوقو تامزود س دارد هنسانعم كليا تغارفو

 شع .شالاس قمرابودو لس را كرو ك غر در اع ایزاک زانو تقفاوملا هنسکر رب حساب ردهسانعملابا

 ع ںی یعاف رع عار قع وطرب ذع ٿلا رد هنس انعم قلی یغتو ب رطوكلت ون ةتسد رشع فا قلاخ زاس

 ظدبمو بت صر شع سداس ردامعت بم چ د ہد ہک ت تحادر هدانعمو ردهنسن انعم لع را لقدصمو كمر والخ

 ند ادام نتحادرب درو ساک نمادرب ردل وعفم ما ندناخادرب هنحادرب هنج ادر دهند ات

 ترس تحدرب ردنلآف ورعملج هزبج اکر دف اومدن و لار لادرب ادر یدننوا رک ندکردهنباثعم

 ۱ جک ایوهعملس هدنزوٌلديم - درب ردبراعهخهتحادرب و ناجا در هتحدر و نخ در زد فتح ٹخادرپ هد

 رود ۱ را لهااصوصحو روتسمو ولزک اموع هدننزوکدشس ی درب ردهنسانعم زغلو

 یانعمردمک م ندنظغلیک نالوا یناداردصملصاحلهدرب یس هلک کدرب رواک هنر راانعمی هدرپف ی وبقو
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 ارلادتنراقند شقو لزغاو كءوسکنالتک هشاب یلطم غلو یتحاص هالضفلا دبّومو رون د هعقبم هد رع رونلوا
 رولک هنمانعم هقا هوو اورو .دترغهدس رعرردهنح اغاقاوق هلتتسنءاه"هدب ید ارس ةت لس هرىش ظرادام

 دصقمھاق وستم نلئملتس زاد زاتددب ر واک هنسابفمد دوجومو ردهنسانعمر رانا حوصو* هدنزورادبرخ رادیدب رادیدب

 مەد زودنا ارز د انی اوا ارد ففحردب .دب ردهدنرک دهروسکم یابیات ناب ردهنسانعمرادتاو

 هد هنسانعم رارقربو هشمهو مادورول رولک هنسانعم لح ی وواو ةدواو رار ر سمو مرو شوخواسزو

 هناحوواو دن ردهدنرک د هموم یاب ٹلا باب یدنلوارک نکرد هند سساتعم ردندهدشزوردنکس ردندب رواک

 هکر دهدنعر یراق یاب لصتسه هم لادناس ییز کس ر د هبانعم لو اید وډ هدر هدن هلسرا۵ یاب .دولدب رد هتسانعم

 اضرو لوبقردردصع مساندنتفب ذیهدننزوربزو رب ذی رد هدنرک دمو یار ا ارت یفلنزاهدنابکی ۱

 یی دیک یراب اویعوروب ردهغلاسم ند نفرد هد زوار ص اردن رولکی دما لعفو لعافیس .او ردهنسانعم

 هکر د هخسنانعم یوبهوردهن رلانعمییم دا دایقناو تعاطاو یی روتسوک اضرو ونور یاش صر یاد زی

 لضاردہنانود یظفل یل ورهوساورو دل وعم هنر وضو لداف هبل وھڻ وكت آ اردرهو > نالوا تروص لو بة لحم

 ۱ هيب تیروصو ردقو لاج هک ازدان رب كسا کی طردسا زهوح رب هدا حالطصارد هتسانعمهدامو

 وولکمنسانعم لارقتماو قلوشرقوروناوالآنهفتسا هتس اعم لا ورق یظفلا رب ذیورد لح همارحاو ماسجاةيع ونو

 دابقن او تغاطاوكع الود نقز دیردمض ام لعق ند نفر دی هار مض ت ةر ذب :تفرب دیر در دص م لضاح ڻد نقرب ڏب شریٌذب

 ناداراکو ردردصم سا ند نذر تفر دیر دکھ ندزراکه ا تفر هب یار مض راک-تفرب دب رولکهنسانغم كلبا

 ]| ارغاو قع هزوسو قلوا یضارو نم لوبق نتقربذپ رواک .نسسانعم تعاجتو موقةدرکر سو ادتکو ردتىلعاف

 قلوشرفهدشزو یک زدلوعفم مساند نقرب ذب هتهربدب رد هنس انعم قلیقدایقناو تعاطاو | فرتعاو
 لوو رولک لعاخ مسا هدرلانعمولو رولک هنسانعماغصاو لاذتفاو تعاطاواضرو لو ردهتسانغم لابقتساو

 ندنتفرذب هالارمضو لاذ ن کش تفرذ ردهدنرک د هرو کم یانفا نا رولک هدهنسانعم رذکهر ینارغوا
 تخر ذی زدانکي ن واک لا تفر ىر اكتر دىر هر اتمی قاارى زۇڭ نرو نکا رو كغ: الوقردمضام

 لعد فرتعمو رقمو یضارولد اهر اختر هلغاوا تیلعاغةاداراکو رد هنسانعماضرو لو قر در دصم ینا ند ناقر دب

 ردلمسمیب انکو تغل شد یر کد زو ہک اه دنانحوا کر د ہد مسر یس راف ىا لصته هلم هم یارناس یمزوط رواوا

 زوموا یری ورو د شدزهدس ره یو هات یورو تاب اتو رب رب ردهدنرک دهحوتقم یاب لواتات

 راکزكناو دا عبار ردهنسانعم عاعشواضوویرب ثلاثرونلواریعت لوق گراف یو هاو هنحوامرب ندنشا

 ردهنس انش قربب سماخرو دنس رب هنحوانوربو هالکر ب هند وا هقرسو هشنژ فکسا الشم دنا

 ا هدنرو ناردارب نارذازب ردلمعتسم ید هدنکر ت هکی سرب راهن والمم قد رقسحو تالودو نیمرکد سداس

 ریتعمكهدنن راصشوف ینالاج هب ی نهر ق فولو رزلوارظنم ن وخ هدباغردشوقرب ندنسنحز وکه رد یراکش

 جش یشود 5 یکلتوا راضعب هشوةوبرار دز هدب رعزلوا رتعمردقلوا یشاقوطهدناس نکآرددوعسمو

 لزوکدنتفادنزبودنزهدشزونیاون نزار نرارب ای یل شوق یرلک ید یی ندنعو نامطورا دنا ناب وب درو 3

 دیشارپ ردردصم ما ندندیشارب هدننزوشاول شارپ روش, دهنفموربخ ناز نوکس هدزارب رد هنسانعمبوخو
 قجاصو قلوادوحرو كمك ندودنکویلوا ناماسهدزرو لاحدو ناشبرب ندشارب ردیضام ندندمشارپ

 کنک اب ردلوعفم مساندندرشارب هدیشارب هدیشارب زواوا مزالهدرانعموو زد هن رانعمیعلاشو و قتغاطو یمرواصو

 ۱ ید یضام لءفو رد هنسانعمقب رفتوقعاطندنک ارب رذردصممساندندنک ارپ هد ودنوامد سر افق

 هدلودربو یزو هو الغاط ه وک ار , ردهنسانعم ناشیرو قرفتمو ناغطراطو ی نع اطر داعم مسا ه هدنک i "هدنک اربزولک

 رومد رادر ه وح اموع هدبرو كرالب لدا كارت زوسد هّس رلزب روقح یبک هردورابقحهق آ ای وص لمس لعاط

 هدشزوژادنا نح هلا هبخهیاح خادنارب روم .دنالآی س هلوقملاینیو ابو رخو ملف راد رهوحاصوصخو دال ویو

 هکردهنسانعم ی وع آنی راد و شوقو رد اک ندقلوا هدن امورفو زحاع نخنادنارب زاد دا هکروش دهام
 ER یخدەغعا بوردن ودورنک ندقنروقهرکصندک دم همهطراثوتیراکشو روناوا ربعت كلم هلو
 قلوادرحور دنسهراما قوفص كل راقسررقو قمالعمضههدراشوقلوا تلاحوبروناواریبعتیغ ؟نسهوقهدنراس
 هراطاو یمروحوا نداری دید آهدابربهدتزو هنامز هنارب رزنلوا هب اک ید ندکعا زاهطا طاشساو رو رسو

 ارطاواغیاهدفصوو حدم کرببعت همروحوا هد زد شبا | چرب اهدٌءصولو ف د رغنازاح ردن ساتعم

۹ 
 ۱ هدنعفوم 3
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 ناجیرتهدنزولالفا لاو هلواهرکتسمو ثوامو راد ره یشاب قسوا هلغمرووا هزر یکی داکت سار نامه |
 لقت هناسلرکآ یناسازپ هکردهنسانعم هجیرتهدن دنعراضمرو ردهثسک ندناناس وادا هل تغلزن ؟ییغلرب هکر دهنسانعم
 | هو سکم یا فا باب یدنلزارک دافن اکر O هو ردن رابع ندهدافاهلتغلرکب د یغل ربو
 ۳ یقارطا نی ده هنا لواو رد هس اعم هناخشاودو هعصو ناولاو هاکر ابو عاتوا هدنزور > مک ردەدنرک د

 24 ے ردهدنزک دهموجعم یات ثلا باب رار دی دهدس رعرون دی دهروفاج یرلکد ید زدیم

 ندنوص قحهرغ اح ان  راثابو واقفا واز یک زائل ونو رونلوا ربع AT هتسهآ و هاب

 یرب نقر نککبوشودهسانتسلاهکروش .دهداوس لوا هل يسرا یاب ضو مج نو کس هب ۳۳۹ 2 ر دهیاکس

 یاب لصتمهب هجتمیاخ نا ملا رریدلکشپ هکیقهودو یکو ت وبق ہلوج ےض كش رل هتد وس د ەجۈلزكەن هس را

 نوک نو نشو نوح 1 ۳ یالوا بابر دام شم یغل شد یر گی هدنابحو ادکرده دنعسر یمراق

 اداس هک ین !وطو 2, طی ام لوک اعوشوخ كیورونلب وسهدنعقوم اضرتساو نان سار ذكم د

 راک ند وضح هر و وکو ؟ویدکوروس دع راحه هنسنیلهشوک ت ردالڈمر ولک هنسانعمهشوکوولوپورو نوا

 قابا هنسنرب الثمر دذوخأم ند نت هنسانعم شن و شک ملمصد و شا صاب لا غاناهدنزو ته تخم رونلوا

1 

 ندوعت کر در دصم م ءا ندندو ګل سراف a . کروم ددندرک شخپ و دش تخپ هساوا ی صد م تولصاتهدنملا ۱

 هدو ردیفام لغف ندندومش هد.زو دوسرف دوعن 35 ودام قالتص» و ناینکحسو قلصابو كالا ۱
 مک رد لار ویا و لا و ننکحو ىم صان لقانا م دننز زو ند شن ند ردلوعفم اند ندو |
 الثمر دهنسانعم صا ناو نوذو كا سکا كرا یرب راوی انعم یلاهدنزوسح سی ردلوعفم مساند ند حک
 ]| لسکاب وسرازوو راف ن داف [تراخوق آب وس ر را مودو ل سک ای اب ورا رولو ندب هلو هصع شت ت
 انکار هنشانعم هعر زمو نیک نالوا لصاحزسوص ثا اثر دەنسانعمىلواەد سەرو قلوصناث یک |

 سد اسهلوا شاز زا ی> نیحو بول ءکحو بولت زومق هل رانش  !ترارح کوو د د هبیردلوا سماخ ردهثسانعم
 ]| تڪ هدنزو شخر ر یکی رد ههینهفض ندمود سڪ هدتنزو نازر ناس اس رد هنسانعم مارخو قفلاص ۱

 ر رولک هنسانعم ناتو نآ یو هد رب وقولوصوردهنسانعم رت سمو لش وکو تسد یدنلوا کی هکردهناتعم |

 هدنزو روو دوش دوش رولک هتسانعم كاا | غیردو لک ساو ردهنتسانعم هش اضمو خر ردهدننزواشع تا

 هد و هدوشگیر هدوشح رولوا مزالو یدعتمهنسانعم یعلصدو »من ولننکحو ىع الانا ندودحپ ردیضامندندوشح ۱
۱ 

| 

 دکرددنسانغم هعدع دو قملقف هدننزو هحوکس دلم ال هجولصر دلو عفم مسا ند ند یش هدیش هدشک یدشوا|

 هج و ها هڪاګ ردکمر دلو کک را تخ ای بو شاف ینامطو كعرود هل رل وا ی قلا يدار كن ها |

 روڪ كر دهرایع ندنوصكحهروسكن و کو یدک رش رذەدنرك  هروسکمیابیاث بات یدنلوا رک د کر ردهنسانعما

 د یک اند روش ات ردهدنرک دموعه یاش او نارد هنسانعم هغ دغدوقملققلیسراف یاس کواخنوکس]

a ۱ولرب ا ر  Raی  

 زا رک ذافن ۲ رک ام ندوشحپ ندشخپ زدضام ندندسشخ دش نایک نا مسا ندندوشح هدشزو

 دوش او تی نتو ردنا خوش هته رو ری ی 8 ۰

 رداچ سم یل ا نا یا هکر دذ دنع“ ر یراق یاب لص تم هب هر هلمیم لاد ناس ید ردعحو ناک داو و٣ 8

 ردندتهجو قالطا هدر هح ایا قاوق ردهنسانعمر دش نایلوا رمو د زد هدنرک د هح وتفهم یاب لوا باب

 س 7 اوتو هدهد نرو هررات هزر دن مرز دی رکا نور مومغمو ردکتم هدنزوهتسحرب هتخرد| ۱

 رد قم قلطمر داکد صوصحهماعط لوا فا سادا هنسانعم ببصاو ۵ هرې سارا ۱

1 

 لامعتسا هدنسانعمقارتفا و عادو و ردهنسانعم فالو تلنساو یلعاصهدنزو د دوس رف دور دن روسلوا هدب رولواهب ۱

 هصحهدنروههدص e دلمس هفالع کندن د هل :مالسو نسهلاف دصنوحو نسهوا عاصهدعادو تفوروئلوا

 قلاب ازار تد هانا کوا هکر د غفر دن ارد هدنزورغنضغ ردندن یددلوا رک د هتسانعم هزردنو ردهنسانعم بصاو

 رددت هدنوکردیغا روا شوق کرد هنس انعم زاوتد هدنزو زاورپ زاودب ردتغل یدهدینزورظن قحو روڼلوا ریبعت |



 تا
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 تازنمو دسرو ردقیربراو اوقات کر هد تزوهباش ها یدلوا بلاعلعهدعاب نالب روادنعانا راوطر د غاب
 هبهذاس زد ار مت قم دیک شر ناو د یم مما ناندو تل ردهنسانعهتراع یاب فا نردهنسانعم

 ایا عناس هنساعم :رطم نایصتا ك وکود رو مغد سدأس ودلال هجو داتا شماحرارید#ب ونصنریو تیک

 قلل وابو تابان و هاش ضوح یابد هنسانعمربزهآودحو بی دا نماد ردهنسانعم عداضو سوپ لاو نویز مارب

 ندس ودر یزد هنسانعمیلاع :ردغبحاصهدینزوراده ام رادهیاب ر راد دم امروشلواةاک ن ډز نالواتفالمعد وم ر تحاضف لح یک

 انوکو زؤک اک او كما ا رصد كفاعطق نوو طهدرظن ییهنسرو رد هن سانعمر اظ اد صبرت هدنزو ندر ااس

 رر د هتلضخز وکه دشنزو زلاف لاد زاب نا یتا تاھا یانو مادو تات هررواهدحاو تلاحو ردهنسانعم 5 یدروط

 ا ردتعاهدیل سر اف یازرو وا قالطا هتد ىلرامتخاو هنلاعتاربم ارا رو روح ةي رع

 رد ل خشم یغل شد هدا یکیاہکرد هدنر یسواف یاب لصتمهب یس راف یاب نار یکبار ده اک ند دوعو تعاطاو

 هدنرو دشدنا دشدربد اشربب ودة نشانه روو هحوق هددنغل دنزابودنز اب مد هربد DUT ET اخ وتعم یابلوا با

 ونک عاج انو سکد دلها مض سلم, نیلس ودهتسانعمردناناشن رب ور دی غاطر دلبقتسش عف ند ند يشو

 هفرام دنشغآ دن زایودنز ر هدننزواجس هم ژل راد یاب ا روس د هدنردوهعم ضعبلا دنعوراربدهديرتنالدب ابها

 هدب روا د 1 وک ملا مزواوامرخ NPIS كت لب ردهدنرک دهروسکمیابیلات تارو ددنیاولا

 نجوا روس د جد کج شع ودندذ وقنعو رلر دهب وارا تت و لت شو لکینیح الا لوو دونغ

 BD TIS اتار دلم فیل نواهدناحوآهکردهدنحر یهراف یابلصتمهب ام یا كاسا

 ناوقشمو یلطمورلر یا سن لاشوفوصب ولالا 1 نددیرلد وډ تانیک رون د یتندرکوب دزانویشمو

 بوم ر زرط کر رو ہند عمل را هنهل و کره هبساشعم هاو رخ هدنتزو هرارمش هرات هراتس زوم دهد4 هل نالوا لصاح

 نواژ ت نو مو نارحو كب دانا مه «یاخوات ن کس چ د زار دیاری رعتر کوا قرر یکن آ 1 O TE r ادلکنا

 راهحول لح و کند یکی یبهنآ [لابوکودزا ورق هکر درا هک هرقانو شموکوا ونوتلاهدنزورر شرت ردهنسانعمهجسو

 رافختس او هو هدننزو تفرن تفت یز دیا سرو حرط تاسلطو قفو هنر زواراتلوا صاوخیانشآ | ضعبوراقافو ںودیا
 هد هبات یل دن اورو د ىد ةن مزادات ۇن ابو هنس قر وچ رادامار لوم ع -هدنزوزودرس زوعتد ردهنسابعم

 یسب هدنزو ییفک یی یت نون د لضم هد د یعهکردهنسانعم نزیورپ ولا هدننزو رتکفکر مکتب دل هدلوا یانعم

 هزاکز ورب ودق لالغ هارو .دهفرظ شاروا ند اص ر راو یادغرو ندقوبحهنا .دنلکش قبطیصیو

 اتم کر درب لوا لا اتمام و ین شل یس ندکوب هدنزووس وتد وت راریدرهنتهدمک شرارصاوشره

 فمع ید ندنظةلورب و روس .دیزوق: دیک دکر درب لناقمرونوارببعتحاغوجو شرک دیکر هنتوط شنوک

 وک دک لاو قن دہ . رعرر دیاد مکحاللا بی ادوخ از هب ارمسک | راحوا یکی اہ عد راز دازوا حاغار پیرو قرا

 الدو هبهادوتفآ هدنزو ناز هلن یی هاب نون دهشاه شقنم یراکدنههدنسزو هلوج هلوتم هلوتم رو“ د|

 لدو لیخورکمو یو تدشو تاڅو یت واورواک هنسانعملوهمو بیهمو خت روقو ردهنسانعم تسصمو
 طلا رونمومر کتسمهدنزو هربسک هرتر دهنسانعماغوغو هشقرقو لالتخاو قلنقشراعوردهنب رلانعمهسبسدو
 كیرد لند "لس ردنا ام رافغتساو هبووعوحر هد روت وص تتدرددنرکد هروتسکم یانینات تاب ردهنساتعم

 اوست نوکسنتردهدنرک دةموعضمیابتاات ابزاری دەب هجان نالوا عضو نون قلب ریآهدزاهناخ هدننزو

 تردهدنا ییاهگردهدنجر یسر اف یابلصتمهب فن رع یو دخ دیار طه یدک ےکح یګو دو

 هدننرورازه را روش دلیحهدس رع زدهنسانعمهوکو و عاط ے ۳ من زدم دنرک وتتم یا راب اب رد لسم يعل

 درع ووا نراةدهصالخا دک زد هنا بلان یاب لنت یاب ضف مچ بریک دک زرد هانم لوا ندو

 لو ردهدن رک " ذ هدوجصم یانی با روتلوارسعتیلب رغوا تروصرذلع نتلشا هندصق تاعرانطنسحیلح
 یسراث یابلصتمهب یتراخ عجن ناسیتسب وو دسعک د رعرد کک ف وومط هک ردفا حو: هرزنرولوګ

 ۱ روم هلل هابا رسک دزو هرم مک کچ رددنزک دهجوتقم یالوا بار دلت قیغلزکس ددا حوا هکر دهدنعر

 بوی تالاتماعطتهکروت رنده هنیسک قاتل وزش هراداو نرش م هلةس لوا هدننزو لک لع ر یدننلوا فیدودلغلوا

 ا

 ۱ نانلوا رعت كتفتورارروسهرزوازیو كل )هلو بو اارازهرزوادغاکب وب هتساشنگردلیشخرراعآ

 || هترارزوا نوخاخ یلقاوشرف هنممز ند رص نوزوا یکب اک یارتواشوقهدننزوزاورب زاوت هنس اعم عاعسو اضرولوا
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 ۱ قاباقلطم کرد هتسانعمدشیاب ديراب ردهنسانعمشیار و تن زهدننزونواف نواب ردهننانعمتر دقو لاو ا

 تو 5

 د ی ت

 ا سس ۳

rm 
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 | یدنلوارکذ کر ردهنشاشعم لاا هد زو ل اعاب هلیسر اف ج لاج اب ردمی اک ندقلوا مقنو لک ند رغ قلوا قوعو
 قلبا داوسرژ نين اخف صوح یاد زوم دنالحرهدس , رع) رد هنسهجابرمشهاچوراولشو نوطهدننزوهحر اب هاب هاب

 روناوا هب کی د ندکاب |شیتفتو تلطو قم هر آو: | نفسو رش ندرت یک ایان رونلوا قالطاهنلح اان

 هدنزو ناخن آ اهو دعم واو هدعم واو ناوخ یاب رددنسانعم شاص اب شابدو ناکام هلقابا هتسخ یانو تسخ یاب

 یاب صرع یر N زد زابع ندر عت با ناسلرکیدناس دلربو ل ةن هتلر آ او کو نت

 ترثک هرکصندرودغن هکر زوم ب د هننمز لوا هدننزو هشوکراځ هشوخ هشوخ یاد یدنلوارک داقن یک دمنا

ama, 

ans aa RRR 
 یزو راذنات نادا رادناب رزاوا لک شم كب كل د کا عقار هلغمل ا بوس زوهروماح همر ول هدرللو وشرف هراهن بک! هوا

 EER EE € وکدش راجا راز حاعاهدنرا دق م شراخزیرار دیار عت هکشوروط هک نازوط ۱

 هتسهآهتسهآ هنف ادراک شال لک سن هی ا راو طرادایصورار هاو هم دز بویلغت فرظرزب

 زار دیاد ندنراک قازوطردابصهکر ون, ددهشوفلواورولاف بوشالوط هغازو طیراتابا ق>رارزوتکن ودنکروا

 هاکسادوراربد یار وكهدیکیوحاوام هدب رع رل راو اراتفرکه غاز وظن واک تونلوا لاقغا هلکنآ راشوقرئاس
 كانكى و یکی باغاو رسو امزح هکروم جو اع قاب ازر طب ينل شەت اخ ن بنر نر قازوط کر ولک ی ۱

 دونم ہک ردیاب ردیاد زایا هدب رب واتقادب هنب ,رافاا ررروبهدنرزوا اعا ب ویک هان رنج هرلحاعا

 دکر ده نالن رب و هنس هلو قحا دمو هدناو شو قالواو یاس کرد هیمدق ترجا چرىاب ردەياک ندقلوا هدنامورذو

 یابو شف کی یاد قاباهدننزو راذیاب رازباب ردتغل هدولمسر اف ی ازر دیشفح زیادهدنزورباح راب راب رولوا رییعت یرت قابا |

 : درناطل سنف زدن و عاطس هست تل هند روم دەب یهاشداب مکح لو هدنزوهزناج هی هتساتخم رازفا ۱

 هنرکعونرب ن وغ هرانانوح زوتسیاب رد هنسانعم قلرا تاتو ماه ناسيا ردیضاملعو ندا هدننزو ۱

 تاو نو دیا هت هن رزواهر رکصندقدنورق بودلاشو نرالا ںویوا یراقنرط ك نغاباتاناو یز در وکو چ تولا |
 تغالن و تحاصف لاک نهم جم یاب رد هنسانعم مادو تاو ما هدنزز هتسااد هتسیابرارالاچبو رک یرللبق ۱

 راک اراک ا رونلوا یو نت دارن و خواو ف ام میت ىيا ر اون ۱

 روئلوا هک ی دن دکسمارار دو ىج ارتا زو قالط نتو زت كا ن دم, هبوسک: ندانمدقم نداشکی ۳ ۱

 رب تک ۱ نر نب وکالت لینی بانس نبات مارک زراو وو

 دنا نزا یافت E لاعت فصو اشیا نداد بو تر لها هدنرو

 عاصهرزواغاارب هد] اعن فصنالوا تمارغ ماقمهسلد ارو دصهردابو هازرب هدعاف فالخ ندنزب دی مه هکر د هد عات ۱

 تقولوا هغ دیاوفع یسهلزو لوق یراذتعا یدشیمیح رارردروطهدنلاعاص یاو لوصوهدنلالوصیلوق

 ردهسدهترحا نالب رب و هنعاطزاملاخو حادمو قالواو یاسر دهیم دق رجا هکیرتقاا هدنزودزدبآ ۳ دزعآب

 فا ردساعاشسا كا REN لاعت فصو یلجوابیرب ردرأو یمانعمتردهدنزو ناد EON ناد ۲

 یمکح ارو نوسلوا قة حر دهن دانع می !واهددنو دف .عیارهنسانعمن ھر ثلا ردهنسادعم نادا

 هر هنسک لواوردهنسانعم صد رتمو رظدسمو یکرلهنسن نالوالاوز قراطتنوصمر اسو ی رکو شرعو هجو :

 تفاط هدتزو ردوماب هلمسر یاب رب »یاب هنت دا رصد فرصاعطق تزلاهنار ظذ لصتم ەن سرب هیت د

 لسو ءصْندّس اترو رم TENE قز لات هرزوا لاح یراربقاناو بو و وق هلیدبس اه ذو باب

 هن ااو ىۆق ٹل ر دهنسانعم نا دو اخو قابو عادا ردقن رم 2 مسارب ندانسح ءاعسایرب راو یسانعمتزد

 قانا هدننرو ماکداش مادنات مادنات ردهنسانعمدریاب هرادناد هرا دیا راربد هب هرم نانلوا رعت رازهد تودو الوات عیار رود

 ۱ نادا اا ت روز د ید هر لجو هننکید تاوردضر 2 ناب ییترداحمسراف یاوما نان زیاد رونلوا اطعا

 ۱ نا رش چ لاعاهدهمر < هزکم مت یازده کیم لک یاتمو توف هلن راته ت داس قضا عخاو لشدو

 1 ندکلافدوو قمروط ندب ؟ورف یابراردیاریسعت هبقعلا هرج دهد . رر لنج هکر دهبقغنانلوا تار جگر

 1 ویا خب اف تسنو لصاو یوصو ردهنسانعم لاعنیصو قلحواب هاکیایدتلوا رک ذ هکر کا ا 1

 زدراڪ دزمو دعاسمو نعم زاذکیاب یدرلوارک د کروم اعم بانو وتو دیدیم ناز ۱

 ۱ هام ات عیفسودعاسمو نیعمهدنزودروجال در د ریا ردنا تعحارم نل ع یک اوا ںور و تص خرو ندا 1

 تنح رد ئش نالوار ةنسمهرروا هدجاو تا ردها واحو تانومادهدنزوهدنزاس هد ابا هد ا د نوسلوا

e 
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 رووا ی تبول فرح یوکش تامنایلاسهکرددیفسدنتلهبعم لا ما روشلوازببعت Ig کی وج |

 تدخلا ردتامهرزوآ هدحخاو تلاح هکر دهنسانعماقو ماود ردملناقم نافرغروس د هر وص نریوتمک ۱

1 ۶ 

 :تللابندمتنانعم نایزیلاهلا واو قاوملا ردیدآ نوش نو و ناتسویوغاب تایل تایل رود

 ما روس د هس . را اهقابنانلوا بیعت هرولتو لاتس وو قراچورد هنسانعم فالو قالوط قلی راضدغایهدننزو تیر

 و :o ماب رولک هدهنسانعم نولو كنروه وو رولک هنسانعم ملظنولثمو ردهنسانعم نيدو حروب هدننزو ماد

 توشلغدیعابا هل ییبس عن امرپ هد تكلم ربغدوخ او هدننطو یدنکهکرون دهب هنسکل وا یعدرد هنسانعمد اه دننزو

 ردصوص# هناتسدنه هکر دارید عورب هدننزوناح ناب ناد لوا ناکماهحو کیک هرن | ارادهو نادم هتماف !هب

 هلدتس دنسن اب ردفو رعم هلا لونا ءا طلا ندرار دنا وانت هبا كافلفو خب کل او سغم نوعا قع رازق نیراقدو دراد دنه
 دابق ده یوح قلطم هد ترو هناش هناب ردهنسانعمش جاد ىلا > او شعلوالاوئس نوار وصهدشزودنولان

 یراق دردشقوص هنسارا لعشر یا بلیت ان یراق دزد شقوصذسارهتس رک رکاودو یو>نالمعوصهّسلا

 رببعترکش قمر دکرد 2 ناذلوا خازفاهبلاع یواسم ییفزطروس دید لقرکش اکرزفهاتلرب رکشدننان هد اوزرو

 | ندا هرادلارکش هکر وند یخ د هیاولح عو نرو رای دی ریسفت هلا یرکشرنتپ راضعدویرکشهدشءراضهدوروشاوا

 لنسغو قم هق اهدنزوواخ وا واد رد رعمذنافردیرکدمس ارمبعت یماولح شما هدرارا دوتر اراب هد هلا ن غرت فاضو
 تردف هدننزورکداد هر افیاد رب وات روش دلحرهدس رع ردهنسانعمیابا هدیدنهنابزو دمت نعمت

 هنر وبا لاک کفی شورت دود راچ هر اف محب جوان ردهنتسانعم تقاطو

 ! رد ابیلصا ردهتسانعمینافوو ینابقانادن نوا یدنلوا رک هکر د هنسانعم نخ روااب لاو تف نچ رواد ررافآ

 | در دبا نوا رارقاامیراتروخوا هرم رو هراقراس هکروس دمت ذاو هضکشا هدنزو لاه تها تهان ردلدنندانواو

 یکنسرب وزارت هکر دضدارمو هدننززكنساب كنها رددنسانعمكعر !تدداو ینکش شا هدننزوندیهراو ندیکمآ ا

 راد یانعم : تردهدننزویاح یاب ر ولك هدهننانعم نخترو انوردفدارع هد با تنشابو كنج اورونم ددنشاطكندو

 او ماود ثلا ردهنسانعم تمواعمو مضو تفاطو تردد فا رود لحر هدس رع ردهنسانعم قابا لوا

 رد هن رلانعم ساساو لو ناشاو بی ذعبارر ار رولکحا قعف هدرلانعموو ردتام هرزوا هد او تلاح هکردهتسانعم
 الثم رد هنسانعملقتسمو مو هدشنزواراخ اا راریدراوددیابو راصح یاهالثمرولوا نعتم هلتفاضاهد ران عمون نکل
 هب هداس . یربراویمانعم شهدننزو ادا باببیونن د ترس | سان ضرعهدرپ كج هبدر دیا لا سج ضرع

 یراذآددرتهدنخا كرون دەنسەلوةم هعنصمو یرابنا اوصو یو قم ارد هنسانعم تمواتمورپصو تدالجو تقاطو

 رازفا یان روس د یوحهدس رعردهنسانعم دردو تفرحهدنزو یزاساب یزابان ردهنسانعمرعتو بب دسحاع هوا

 هنوز دید هشت راک را نیت قلقاا لر ههلوحو یک یر اسو لىدحو هدرجو جواب ردس ا قابا

 هدهنسانعم لاعن فصوراکو حواوردهنسانعماهتناورخ اوٌُلوص ناباب در دیا عضو نی رلقابادس رزوا تود.دراص

nر  

 كلام دحر سو رونسو ردهنسانعم لاوحا تفاعو راکرخ او ردعضوم نانلوا رتبعت قلج وان هدسلح هکرولک

 هدنرو نابوکیاب هلیسر اف یان نارو یان تارو یاب رونلوا باک ندنبحو قشعربساو فتوتمورظ سود قمور اتفرکوراک- ۱

 | تنوهالو توساننسوق اہ هطفت تکواسوریسر ادهدن دنع نلصاوورد هنسانعم نی انو یناشاورو لک دهم انعم
 ۱ یرلکدتیا مبعتقلقانا لر ههلوح هرازوایاب هرازژا یاب ردنرابعندقاوفادنوس و لصتمهب الو اٌهطقن هطقن ةدعطا نآ ددل ون دا ا

 | ههل وج بو دنا فی رحت هماعردهنسکنایقوط شاقوز ذکر ذهنانعمهالح هللا هدحوم یاب فاس ابرو دهر دم

 ۱ یاحرب یاجرب یا روئلوا هناک ندکهع عامتاو لمشودهننیاوقعوهنهنسکوو نداجن شرب یابروش دكراح هدر ع رارید

 ندنکفازب یاب یار وتلواد کن ذکلکب کل همو هر ظاختربذنکو | ندمآ كنسرب یاب روشاوابرضهدرپ كج هیدمدق تدا

 ۱ نویسفاهنغال رک راناصق شخبهکرد ون یا شنم تلثمودر ونلوا باک یدندکلیا رصسو ندقلیا مارآو تعاطن
 |باصق ه. هدعد رارولوا عت ب واک هشاكنآ [هسیاراویروسردقنرههنملا و وارارروملاصهبارک پوز انت زعراو

 ترسو وطاشف طرفو تحنا روهاغر لاک ندنسيم نمربیاهررتوک بولآ یدک ندوروسلواب و اکرول نم

 هتس یارو تسدیارارب ؛ دروس کد هر ابان دنر ورس لاکر دراو رببعت وید هدزج الطصارو لوا هباک ندو
 — سوم

 یاجو ندقجاق هلبارطضا هک قعشالوطقابا ندہڪپ ندیصت یاب یک یرزاوآ دعرو عابس روت. دهزاوآ بنهمو جرو
 هر هلاس .عونربورارونلاوخ ئم هغ اطیکنز رده رح ع ورب هدنزو لیحران هلبسراخ لمس لہ یار ونلوا اک ندقمزتروق وه

 ناو دریک رم نداشک هات یاب ر دیرکرد تب ارعتفامات هود هدنرلندنا ناشکابردرووا وب هلشهدانز هکږ وند

 ١  2نوعءو :



aS هون ۹ نت RS 4 و ی e E eR E 

1: 

 هدنیزو دنزاب دیک ا رؤ دیندهقداصقشاع ناسلوا ارشد ووا لاجقاعاضعوروئاا السا خدمدم |

 ہد زو یک اکا یک ایر دهناک ن ڈک .اصقرنعوک ابردتغلهد هل ناتق یاب یل داور وذ د هره وخ :نانلوا معتتوقا
 الا الا ن زولوا هس رلانعمت نطو تراه وتنال لج هم ردصمیابور وشلوآقالطاهم تا كج دیا ازت شاب

 ه درون وتس انعمیوزوس ردلع اف هغلابمندندیلابوراربدیندلتوکو و تسنح سارو دەن "آنالبیکح لدهدنزو

 ردح اش هشت لسم کرت نک راد زب : لعرونلوارببعتلزوسو کن وسهکهفرظ نالوا فوصوم 2 شمس

 رواک ید صا لعف هداتعمولو راریدالاب یک وس تك هزوسهدایوالات یشرتهب کز وس تلخ هروسیثرت هل

 هلسر اق یاب :لابالاب ردهتسانعم ناغةوداب فهدنتفلدنزابودنزورولکهنسانعهمقلعتمو تاب او شلصاولصاو

 یتدهبهدولا ش هناتفو شخلوبق هلیسهدانزو هیلو للخ هل مارو کروم دهي هنسن یکحعو تب لوا هدننزولامالام |

 نالابو یاس هکروش دهد "انالابو هنسانعم تسنج ساق 1 لدی هد زو دانآ دالاب راربد

 رداوعشممساندندالابهدشزوهدامآ هدالآب هدالاب رد هنس ۷ !فاضوكمزوس ندای را رک وا نوروا

 هکر ی دلو لواهدنزورالاس را روس ذ ەدە آ "ریو هب هتسکماموزاجتودسضنو ودهنسانعم ینصمو شلزوش

 شاناس شالات رر دیار عت نزيه hp نترلرم دید هکر یدو قلطمورار داش هنر رزوا كن [ینهناش فقس هکر ون د
 قادرامهدشزو هن اشک هالا ا5ن هششیرغلرکو نیسان هروماج ردهنسانعم قعالسقادا هدننرو

 اواو ناوالاب زر هنساوقم ناورشو هردنصمو یکسان دەرەخ نالژ هدر هناحالاب وللعم :نازت

 خدو نوال ررزوس رل هن سذ قد ودصرب *اسوغابو لا لکناهکردفررظناتلوا ربعتلزوسو کز وسهدنزو نادانآ

 راد یسیرغوا ناصو لو رایج اس هد یک تذکر دهنسانعم ناشکهک هدنزو تالاب هلااه نلتهالاب زدهبانعملزا
 ید هربسح وهنسک: ند نالوا هدنابواتا راور دلت سم لکشنتبر وکی کلو ضاس ندنعاجټحا لرل زدی هد ها

 لعفوردهغلاسندندالا هدسزو یالاو یالا رون دەب هنسن نالوا قلعتو طاسرا ثع اب هدندنع دنرحک لهاوراربد

 قعر او قمرتراهدشزو ندس ا ندس ندم الاب ر زاری دید هم ل دیوزد هنسانعم ی دنادابزو ی رورآورولکی دما

 تاردشداف نانلوا ریہعت نوتسوف : مدلی ردهنسانعم تلبا هشصتو كمزوسو رژلوایند قدعتیو مزالهنسانفم
 در تم
 جد

 كچ روش قانا غلات هلوا شازود ندنکوک لىف دوخاو نیرو PE A هح لاو لوا هما جم

 کم ن نیک اوردوبش كوك نالوا راو وب لون هکر دهنسانعم هگو دو هنسانعم حضر طس ما طے نکو هدنزو

 pe لاتس وو قراحهدشزو لا اش نلنلاب روند ځد هنکنسر وزا ارو ورکا

 هرتشط نا زو كركر وش دهدفنمو هححان خوك هد اکو کو یهدرل هطراورولمکم دندنوک هک هکر ون روش دهن راد اعقابانانلوا
 نزن د لولوئهدس رع رولوا ادا هناا ندب ا ده هنادنانلو ارب رعت لکس هدننزو اش ولا رویقا

 je اهرب اعطوراعوا لرز دوخ رک هناسراک ناو ردهنسانعم هسا وهصعو ۶ دونا

 یشوق لس ااو یعقنل فر فاکو یحق نل رق خاط هد کے ترا رب د ینددلروخ دار نه هجوا پ وقلا ین درب هدکدیا زیارت ز
 هدنرو دوسا 7 دل زون  هنشوق قلا ههدنزوهباخراح هند رولک هدهنس اعمال یشزتوک وضو ووا

 قلنرزفو رووا مزالو یدعتدهنسانعه یعلروطر لعافاضو كمزوسهدزو ندوسآ ندولاب ردولاب ردیضام ندندولاد
REو  oردلوعفم مسا ندندولابهدنزوهدوسآ هدولاب ردهنرلانعمقعواواو و مو تموم و یر وان او  

 شوخمروفاکه دنزوشوغآ شولا روس دز متکی ارت .رعم یذولافرون د هماعطن انلوارمعتهدول یو
Ea 1یروص-قویحابر زولوا مشق جات دیغص كرصترب تای هدیه :دالد 7 جو  

 هوان ردتخل هد بالهم نسر اق وق یک نوای حاغاونوعآروذاکح و رولوآ فاصرخ هکر اربد قو مروفاک ی جسق

 واک نب کرد شدا نانلوار بحت ناک: ندو اح کر دیش تنه الا كهل لنهلاب ردهتسانعمهناولا سراب
 هحاغانالم رک ییکذعاش موس علت ناتو رد هل اوان نکی بیا تخیلی اش مرو نح هنا راک شو زاوا
 ندیلام ند دلارو دهنهنسننال وا باق یتلعتو طاس :زا ثعابهدندنع دب رت لدا اوز روناوارببعت طلا هکر و دین
 لی نوسردل اوین ندندیلاهدنلاب ردة لات كخا فاك ىز وسو كع او بج دىمەراۋ كمر دوکهدننزو

 دنا یی اعم همو او ون لک ا زوت هصالخو ند هنسلاتعم شدوا هره صو شلروطو

 تخم زول رادو نوافاصوصخو تاعورنعو نات نرو غاناموعهدننزور راک زت و يدا شعلواشنتفتو

 نیعو مالمىض غلاب رد ردر دصم لصاح ندندملاب شل یدشلواناس هدنسهدام مدرآ ررروک هنسهننک كرا

 ۱ هنامشآ هلسراف تاک هاو درتعهدس رع رونلوا لامعتسا هدنسانعماطخحو هعخحو هلذازاضو ود ةنسانغم |

 س ستم
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 ۹ ع 1

 هن هنوتس لوا هدننز رو راک اح رن ریزد ر ردعفانه هبح غدلالط ییش هلوا نکس هلم وصهنابزارر ولو دن رک تاکمکا ی ادد

 رر وطد ادد ید تدمرب نولو ماکس جو هلک ار ایطههناخ فقس نعرو راولد شم ربو لبو ش مالتح هکرون د

 تد و ثلات كيا ا راوتساو یرو ردهنسانعم تسارحو ظعحو تد اعر یربراویانعم شدهدنبزو مات ساب ساب

 هکه نی را کد هکر دیارادقم جوخ تعاس ج وا کرد هصحرب ندراهنو لیل نانلوارابت عاص زکس عب از درب اتفم

 ۱ ضعبلا دنعورذع الم یخدهلوایانعم هج رکر د ی ییسهنانعموب قالطاناس ایر زا مو اانا

 هدننرزو دازآ PAW د ردهنسانعم نذر دیصضو هصعو یدنقص سخاخ ردهنسانعمهصخوژرحو ضع! لطم ساب

 هتنایصو هلتفاص ندهدر تالاحلح هرو لاخو صقن هتفرحو عقوو ندهحجت لاعاو ندناب هو لزه نعت یمن
 دل یدو هدننزو راک دان هلسر افیاب راساب ردقمروا هلق ابا هکر د هنس انعم دک لوهمت هدننزو رازآ ر اسان راریذ

 هدالضفنا دوس هلنیس مضو ردیفدا ره بوک دک کی روا هع دو ید عب رولوا هنسانعم لعاف مس اورد اف

 یهدراوو یسیسکن ضکهرنزو ناعبنآ ناسا نایساب دا یتیم نی رس کردم شین

 اوج هلنس یض ا ردەدەعدات ءاس رد اک ن دن رداد لحر تلف نابسابو مراط ناسا هنسانعململلا سراخ

 ندمت تاعورنح هلج ف .؟تعارز بحح اص کرد هعور نم عطق لوا هدنزو هرب ا اهم هرممأت ات ردیلناقملا اوت کرج تام

 | نود فیلاک تو خوسروراشعا بودیا ملت هج هقشج یت الصاع لر دی ےل ستو اارعرا مو حاواویرفت

 كنه لاتساب ر دتخل هدول ف كسسوردهنسانعم هزاجو لسا هدر زو لزا ست ا رهاب! فرص هس راتهج

 نکو وزار بد خد یشاط لند هل رل شاطابرفک ارد هتسننانلوا قیلعت هنفرط ف.تج كورا تسر درو
 هدتنزو هشاکة ساب ردهذاس كياجو دلح دانك ش ت هغاناراوساب رروق هنفر ط یخ نوا هب اوننف 5 خدك او

 رعت كمرباش "رولدا هدران ودا هبکت لاو دک لج اوزراولممو تنم هب هنسنرههکردهنسانعم هساولتو هسات

 تیصخو ابو ندهدعم یالتماایو ندقمالغاوهوا ردکتم ندن | هحومرمشد هکر د هس انعمهودناو ماورونلوا

 كا كلك بوبیموواهد ر هه دشتزوندبلاب ندنساب  زواک هنانعمقلوا سن سفنقضو قلصفراعو ندتدش

 |[ ندروغوارب ندشابر یک جن لعفو ردردصممسا ندندیشاب هدننزو سام شا شابردهتساتعملعز ی بوز وکو

 ةهنشاد هدنزوانسآ انار مهلت هزابجو لعسا هیت زی لو شب ردە )اینا رای قععاطو قجاص

 هدننزوراجا راک اب راریددنندرپ لابهدرب كج هند یداموقهنسنرپ یذرووک ی یعوجحو رار ددا لا ام باسحهدرب|

 WENT قسقوزوب رقونو اه نانلوا نفح نوعا قلمضتور دوضع نائلواربعت هکو اهدا کرد هنسانعفاب

 ندا تلالد هنتعاضودوخ اهنتعفر كناجض شب ندیم لضا هکر دهنسانعم بل هدننزوهمانهاش همان همانشا روت دا دا

 زدنمقلاس مزواهدرخ نانلوا ریمعتتكنرحو لک رحم زوكلوآكنشاب 0 واکه د هتساتعم لامهو رظنونب ا

 كتهابوروت, دفناتسد وللثم رامخو قیقونواع نالنوشلآ نوجا ات هروناواربعت هب رفت هنیلوا لصتمهدوقنع

 نوسد هد هنمقلاسمزوا شلاق ب وروق هددمصاو ردهنسانعم كنشاب نشات رولوا فدا هت راظةل كنچابو

 لوا هدننزو رغال رعاب ر ونلوارسعت قم هصد هدنک رتراریدناود لماما کو تایی یو ریه :زوبسآ تی

 هدهینبایاشح اوزونلواربعت شب کو یباغناتوتسواروئلو اهن رزواكت هاش فقمهدرلاش ریکراک کوش دک راد

a FEهدنس رعرولوا ثداحهدنخ ادا كياسنا ردتلعرب هلع مض .هراب روتلوا ریبعت نا طلا عضو هنفرطییا  

 یدنلوا هیعسنرساوب ندنغبدلوا نئلاع یکحیناحلبق هلغمر ابقبوششعضوم نداروهط رر د لمشلآاد

 ۱ نانلواربمعترب ةد کرت رن تج زور ولوآ صراع هلیدس تلعنالوا ثداحه د کد دوضع هکر دتجزوب هرغا یعبلادنعو

 3 نڪا رولوا ضراعم دقین هو هد نتا شوق ن دنعجو تدشكنابح ابو هح ر ةردار وهظهدوخ ! 1 وضع كردن 7

 شوغا هل لوهحواو نو عابر دتخل هد هع مرد هانم لوا یخ دول هدنعا ون دهنغمول قوعء هلو نو کسو نيغ

 وا لات ]اب یدنلوارک ذکر فقر ازفا اب رازفان رازفاب  ردهنسانعم هطو خو ص و غو یالاطهیوصهدننزو

 ۳ كج هيد یدلواماقو یدتبزاسح الشرولکهنسانعم ماقو عوج چ ورد هنس انعم شع یهو ص )اورد هنس اعم فاصو

 راسو ناو دویرهمنالک زال ی سادا کی دەب ەنسکى نەلوقم ىر زکر ل و یوکو يمل د فک. یوکو نمادضتکریش

 چاک فوود ین ارک.فقو هکرونیدخدهب اجور ونلوا یلست هرومآامهنضیقو عجهلدب یدک تاغلاک

 سرعة لواط نا ناک انزواکه ننسانعن راکتمدخو ررد ساک هد وعرون دیتدهدنا ربهطذ هناحددو

 ردي ول هوا ناتا هنس دو لعدەدنول هژادا ساک ی ۳ وازع لاهن رو :زاسراکهلناهدحخ :ومیاب راک اب رد ارضح

 نالژادر هو یزاعا ندو ند خیاوعوییالعوهقیچ اب ندنادیم بورد اسان مدار رون دهب واوا لواو

 نج ف
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۳۹ 

 وآبداب ردندن راس ۲ یراصنو سو رار د هک الابورپعلظت توش اب هلا همعداو مازعهنسنرتدوخ ابو ین کر

 یازو یدنلواناسب هدهحامن درد هدرطمقغلوا تارق هلدااهدنعوقو هرکصندتلع فرحنارز زدو یاو رددراو
 زونلوارببعتردلنب هک لس نک ینعی ردهنسانعمهتشذک لاسیرنراویسانعمتر ده دشزوراخ راب دز اخ هد هما هېچم
 هاب اواوو یا واراب ردهنس اتعمنارمطو قجوا حار هنسانعمعول دمدلح یرد شعاواتعایدثا الخ ۵ اقا

 لشاورتا کرد هنسانعم یکنار لا لادمض مدراب ردیدآ لولب رتندنراکولب نیوزتوردهنسانه» نونعم یر اط و اا

 هلفد رگ هدننکرت زدشداو یصددولنا یرلةدروس آ ندنفرطهسک | كس راقلدوا نوکید هنس هقرا قلا ىك ابو

 زارسهلار نوکس سرابرد اتناوروورولوا هدنريا تا هکردشباف یراکددنوتسوقهدلو3 ریورار دیر بعت ملات

 ردروثاح فورعمه)-وورو وا ق الطا هد هرات الو نامرکردیوناهفصاو رد یکم اراد ك1 زارنشروش د هنتالو
 فاقع سراب ردرخطسا ناب رد مال سلا هيلع حوت نب ماسنیوهپرتسپ مانو رون د دهفه دی رع رولوا ریغص ندنالىق ۱

 هکر ددنسانعم انسان هدننزوكي ربا كنسرابرولوا هنس انعمیبرابهلا لج هتعست ینلاوردهنسانعم نیدتموخاصو |

 یشاطك دو سرب هشاعراراصا شاط ابرتک اردةنسن یزاذ دص نوح لب دعتو هب و سته ذس هک« یفرفخ كنوزارت

 یکنح رد هننمانغم یادکو تالیضاد هدننزو هجران هسراب راروت ید راقد اکو هنفرط فنغخ كکوو رار ید ید |

 تکرار نوک گرآب دا ارابتعاو یربعت سرب غا یراکدروشود ندنقلش سا ار هماکتنهو امو
 امو ماج هکر وتد هر رج هر راک ل ؤا هدنزو نیتسآ لس راف فاک نیراب ردهنسانعم یکق هلبس ران فاک

 هدقا لواهدنزو چرا چرا ردس رعمنتراخ زون دنکرابخ دهب وصیفعتموراراب نوجا یخ باک هدنراقاب
 یاسوقالواورونلوارمبعت یرتقادا رواب رو نوا کرالکه هاکتتوعد هنسهاو2 محا هزهدنزاسوهدشناوخ هکر ون ذ

 لا لو هحواو وراد یدنلوارک ذکر د هنسانغم نجتزوااد نگراب روش. د دهی هيمدق ترجانالپ ریو هنس هلو قم |
 ۷ را بوراد زاردیا رعت قزمص هنعولرب راروروکراو هکرون د ځد هنکروکر افوراردهب یراف هج وق هږ زوور اخ ۱ |

 هعطق هدن رع ردهنسانعم قنسکو هج رات یرب را یسانعم زوقطهدنزو هراج هراد ردهبانعم لوا دو هد ترو |
 نزلوا رب و وجا حن لاطبا او لط اد یارجا رحمت وشر ثلات ردندتال اكن قاموحوزرک فنان رارد

 روند هناولخ یرکس ی راكد یدەرات یا ردهتسانغم هقګو راکداب دار رونلوا ریمعت كل ارهز هکردهننن ۱

 هداز عسات ردهسانعم ضعب ورح ندا ردهنسانعم نا رمطو یجرا عیاس رو د هزة شاز وب فراکنو لزق س داش |

 هدي دنهوزلرد هب ها فور عم هراه ديموز نازو زار دهرا مود هدر لح هد هداز مدح النرد هنسانعم

 مشت اطد وه هدفلس .هکراربد هب هجرات یراصلوا درزهرا رو دهنش 1 امواهلالادوار نوکس درآهراب ارد ۱

 قالطا هنوبراکهویشءدشزو از هلال راکه راب روش د رایغ هدلب رعرلرکی د هنشاد یرازوموا نوچګا زامتماتمالع ۱
 هام ردهنسانعم نایزات لاو وابرأ رار دهتسک» ۱ نانلوا قشم وص قمر او یاجهدنزز بایراف تارات روشلوا ا

 دنا ارال تس راف قاز راد رد هنساتعم صلاخو فاصو یر وطهدشزوزاس زاد ر ذهنسانغمناربطو جزا هدننزوندیراخ

 هخن امامو رارید یمانادس هکردهنسانعم هعضرم بیاد هدشزو حارات حاراب دید آ هب رقرب هدنسیخاون سوط
 لهاهکرذهتسانعم یزعبهدشزو یراسآ هلاةاننم ئات یراتران روند هبا هدس رعروشازا ربعت نا هکرواک هنسانعم
 هدنزوخخز  لبسراف یاز ا رولکت ابرج یزد و" نالوا عنامهنکرشعوقوروصت نمو هه هدندنع لوقعم
 قاب ندنحمایک !ندیزاب ردرد ص م لصاح ندندیزاب هدننزو شهاوخ نشزاب ردهنسانعم یرازوشلاتو قاکدا ۱

|Çغاط هدننزونداد نزاد ردهنسانفمقمادولو كعك نی رال دن ازتنح اعا نتسارتس هک هس ردهنسانعدیاتر ارلعاتوا  

 ذی اوذنز ضعملادنءورددنزارشدبز هکردسکعكن ومړ اورریو ردم-ا یربسفنر د یینصت تشد ا كاك

 رک هکر د ةنسانعم هجان هلیشر اف یاز هراس یدنلرارکذ هکردهنسانعم تنخاهدنزو كنهآ هلیسرافیاز را |
 ییدیاوعو لسع یرهز ی ردەنسانغمز څر ەد وشه ناو او نوکسیدنارهزداب هدلصاردفورعنم رهزاب یدنلوا ۱
۱ 

 هلکنآ رارایط هراودشدرف لنو هفقس شخالتح کروند رد لوا هدننزو رک اج زد دانا لوا ید ول

 | هدا هجم لاذ هرود نم تغلورارب د ید ه مکی دو ی اغا یک نو اراک رت رولوا اه ید تدمر نولون ماک کسا زادنتمرب

 ج

 ماندنزهدننزودمناب دنزاب یدناوا رک ذ کرد هنسانعم همابنحاب هدننزوهمانراک هلسراف یار همانراي زرد هنسک

 ` هدننغلدنزاودنز هدسرو تاته امدلس ات یاب باندا رد هنسانعمنایوحو حاعرغص نایهذات روزلو ارىلھ هب وصو

 | دتخلهدهلسراخ یازرددنز باک ٌجیرتدنزان هکر دید راضعدژ یدلدا فشصت هدننلمیسوخ نسدرز رداککیا

 ۱ )عید بنر و ۷ ر نم 5 ر 1 ۱ تال رد نسملا رج هد رعر دی دقابرتاک اورد زد اف ی هم یدتلوا طاقساواو ها هنسلالوادن هدعد

 ٦ بل ۱ €
 رج صوت



۰ 

 نشا ¬

 33 یاتمرت دا هدنة رو تسان تسدا روش د 4 هنارش شک وطزود کشک ااصوضخوهب هنتسن

 لانمو لامو تاو ماودو یعامو هان دان درک منا دلار هدف دقیففمتدآایکیزوف ۱

Re 

 ناعاب یکیلطووراواشوریشفاجو نوط رد: ونال دک ه غانا اقلطم هکر ده نشانعم فوط قابا همان رد دوخ
 لاا کی روق قانا نعد ههاخآب ههاخات رد هتساتعم ندیشابو قخیاضی ریحان رده ةف ند ندب الیاف مس

 الودي رد رع کرد غ نالوا خرا ندی رزدنت یانویراف مه اجاب یدنازارک ذات یه

 ووا هلج اب رار اقان هرب نو طو ارا - اتسوززون د هنکز تر غض هنر امور ارو 56از ةا ڭكحاترۇخ-د

 رزوالق ةذقدلوا |زلدیکبوضابر وات راخ یرللو راردناید ند او دراو بح ها هدناکهر ون قدکرذ اه قالعو رب
 قا هدنزو همانهاش هم انجان رریدروبلس هدکرت راردبالو لر هبنکح یراق هکرانو نونک خس رلخارا

 لعاب ارد هنسانعم لامهورنوسرهورد ما نانلوا مضو هدنتعخ حدقا و سده هه ما را ر

 اواو رلردنا عضو هدراقدراحو هد € کوک ا راک اتو ایم هرمشط خم هکر دذفتمو هجا لوا هدننزوتنعآ
 ی رر دب یغصمان هلتسز اف ےج هح اب ردفدا هم رالشفل نتع ابو لس هاب ازاریدهد ها قابا اولش تابتچو همزجو

 قدي ر ور د عارف ە رخ روش هل دعانا نویقکرون .دهماعطفورعمزساونور ددوشآ امندنو یرمعتهحاب

 هدر زورا هلحانر واک هما تعم مور ون هتسهآوهح اورد هت ساع رات و مناصکر دیفدا رموذتنزو ندا

 دسو دک نالوا هدنزلاراورةوهدنر اکو او هدننرو هرات هل ادم یاح هاب هس ادع مر ازفا یانوشفک اققا

 هکر ذرا ود نانلوا اش هززوا هرصوروق هدننزو ەز اك ەرە ا5ز درانەد لو کسو یرتسکاخوردهنسانههطصمو

 داش دا رارد صاه رهدس رع هکر هکرداش ناس راود هرهم نزهرمخاد روم د صهرهدس رعرونلواریختراودهريم

 ندا اتلانرد هتساتعم نابس ابو نیراخو یکم نت ردهنسانعمسابو تو اعرو ظهحیرراو نیلاتهتهکسطتو

 تنو هاشدابرد هننسانغم مظعو هغو هد ع سماخ ردنشساتعملامو تالدو ناما و تورث غار اررد«نسانغم

 هت | ایاولو سوق یا زد یا نوک ییعرک كن هيكل مرو هش عیاسر دهتسانعمر رمو تخ دادید کنم ندداپ

 ڭىاجودلجوزىتودىتو زدیدا فوك یهر کد كن هنکلمروهشو ردهتسانعم تدا ر قانو ماد هدنزوراداد راداب روند

 نسح دز ونشادآ شاداب شاداب رده ساتم قلوا ما دو تمام نتشا دابر واک ما لعف ن دنس هلک نشد اوری د ید هنآ ۱

 شاداب تشاذات ردا نددیو كس رد هنسادعم ناف اکموارح قلطمضعسلا دنع رادهیسادعق تافاکممخو ضوع

 هلکت ۲ نوزود ندذغرب ۇق کز دقازودهدننزو ارآ مادا زدهنساننعس شاداب یندو هو نشادا رذ هئانعم

 ررولزا راتفرکن ولکر شوق رئاس هلددبس كن ارردناذم هت راکروطو قزودهکر لر دهشوقلواو رردناراکشسوو

 دعمه” قسباسا باک ر رداد رر د یارب وك هدیک رتو حاولتهدس رعردنیبسدکو یراکددررالوآ هلا شود یو
 فن ردو فرشم درد داود اینورتر ارفس هد اغهکروش ,د یخ دهراضتح او حزن تلحورد یک ندا اهم

 لاشماهدنطابو ره اظو هدنرسو تروصو ردهسراذعم دامادودنوا د>و بحاصو لصا هاشورددن سانعم تق

 مظع یارو طظفاح یربزولوا یرایرانتعا هنوکت دن ددلنلد اش انە زۇ كاتە زددسانعمزاتعوقد افندنارفاو

 داماد نا زدراروم مهران اعرو تب اجو ظفح نالادانعرلثا ارز ردمیداتشا ییانعموهننطالسورواوا كد
 لس رلانعم دنوادخو تانو لصا ثلات ردهدنارمداماد هاشدانو سورع تالماریرردسانمیلج قول تساتم

 نتشهاشدایو نیحهاشداد روش .دناطاسهدس رع ههاشدایور در دا ندرلجع یسانعمررمسو تخت حرارردر هاطظیعالم

 | ادو ناۋا قالطا یخ هان كنا الوناتسسهدنارب اور دەنا ن دزورفا ناهح ددشروخ ورم هاشدانردم اک ندناتفا

 هدزج الطصا رونلراقالطا هد هتسک نعتودوعم یدورلد دید نس دزور چ هلغاو اد هدنفرظ نوک رابیرهش

 لوایدوب هكدا رولواهدناکش نیس لک تا ؟زوشلواربعتوقوص کی قو ط ك هکود یخ رتل راف فاکو نو ح

 3 بو قالتوازوش .دیندهرن ی التواراوطور درس لوس اوسو کاک ر ما یا ون نو ایم لو هدان ردهبانعم ُ

 یناع وضو هقد د و طردکشک د نلاق یراخ دشاط هدن رالاراتخ دورانی وحب کرد هن انعم ت ندب ومنور ونلوارنبعق

 ر مو فضتروالوا تراشایندهنفرط مالسلا هملعوانس ىلع هللا ص مدا رشلاولاورونلوا رسعتزرعوا

 فرا یزتح قرط ید كن رخ اغ تاؤ لا قنا لغ تاشو رس تادحو هلا تعا یراقدروم مارآهدنشب ۱

 ۱ هر اعا یرلقحزوس بارش انب راتعاقبش ةانحلاءامهتما 2 ةاضع عوج هدف رظنوک خرا رو ژلوا تراشاهش رادلاع

 نالواهدناویت لوس کو دنیا مع هرس ر ےطس ماط کوب و هدنزوهن امداش هلالاد رشک ناک اد

 نوکسو لادىن كدا ردتغلهدالالادنیوکسو رون دوق لورو ابو وتنق ورا قە قدق لوس لواردونقلسوک

E 



 ن وو

 هب را هغ نانلوا ربعت قلا را هه) و ههلوج هدنزورازفااب هلا هه نیش راتشفاب یبکلدجو تسسو همزسو وا ۱

 قیرطننالوا یسع تفالخ نیشن یس رزا یراصن معزهد مورد نالا مور تل مظعاردصوضخش لع هملنء

 هدب و تمافاو ثکم رد ینمظعا نور اوح ءا هک سرطب ندور اوج هدمرولنمةدلب رثب دلىا ن نبعنو عضو .هربک | ۱

 را محم یا لکسشهدروبنم مماردکعدرادحات ارهاظهکر وا قالطا یعاروطاربعا هموسهتلم هرزواجرفا ۱

 هراکن زر بویت هلغ هنا ب وروا ندنراباصهبراو یادغیو ندزاسوندفوبح هک دفوط هدنلکش قبط لوس یمب

1۳4 

 هلادرو اس ودمعما هدادرپ هدناسارحو یدلکه ن دادماهسو نارد هلل يا باس ارفاردناولیب ربا لوهحیاب دروس دروس

 كلام او كس نوا یرام لاخر دکیدیبحاصت ك نوا ر دیک ند بسا لاروس بساروس ردروهلنم

 م ردیفدا یهوهدننزو ندنکفس هل هلمسر اف فاکندنکوس هدنزوروصردر ون یسلصا مان راد دلیا بقاتاک | رلغلوا

 هب هح وق شلوا توف یسهحوزورونلوارسعت ل اول کروت وس دهب یراو شغلواقیلطتابو شمت |تافویوزوردهنسانعم

 هدوهب هدنزو د روت هدږد روند راخاءایقهدس رع روند ید هتان نالوا رمیعت یکود هغرفو روس د ید

 هدننزو نصب نهم مد تسال یش هده رد هنسانعمقحانو لطبور د هنس انعمهنافیو عیب و تبع کرد فخم

 نرتفمهب ید فر راتفک ین وادم زد هنسانعمهدزیب هدوپیدودو ېد روند هنعو لوس لروناج یرلک دد نف رک
 هنفرح فلانا ,یلواردشهلوااش هرزواناسرب یرکب هکر دهدنر سقت تانانکو تاغل نالوا هر دصم ها هم «راق یاب

 د سرعرد هنسانعمقانا ا | اب ردلعسم یی انکو تغل ی لازوتوازو کد اهدحوتفف بابر هکر دد یسراف یاب لصتم

 ندزازفا هلنااب هدننزوراو نت ابا خم یاز زازفآ اب رولک هدهتسانعم تفاطو نانو تردقو توقو رود لحر

 ردس اف قایادا کر ولوالعد یل ا قابارازفااب هلغلواهنسانعم تلا زارفاو قاباا لنهج یصو ښکر ت زت ر دکي ه

 ریتعت لانطخ ارات با ہزمه خف نکروآت رردبا عضو ني زلقالا هننرزوا نوردنلاص هنحا روح روت
 یرلدرقماشحاانرتکا ار دلکد فر اعتمهدنر دمو ر زراف اطهراق ابا بوردنابندشموکوندن وارد هقلحی کد

 هدب رع هک هطوا یلهشوک قلا یعی رونلواقالطاهنولهپ شش هناشهدنحالطصاسرف نارامعم وهاب رازوئللوف
 رنو سزا رم نومیاد دەب هطوا ش داتا یراوز ۲ ندفرط یاو هب هطوآ هضو رو د عالضالا سدسم

 هفلخهدنزواک اکه لنس اف یاب انا رد تنم هد ودیا ب با رونلواهاک ندا دهلرانتعا تستهحو

 نا نو نفوذ خروم هخیرتلرارب د رولوا هنری هموررا .دیاربعتاباےرالاحرد قل هنسک نالوا مالسلا هیلع یسیع بد

 قیر طب هدنش یس هقئاطیراضت ردهتسانعمءاب الاولهدب رعناسل ی ظفلاباب هکردنناس ةصالخ .كموح نم نودا

 نالوایدشن ابد هرکصت دقدلوا توف نولوا تفالخ نشت یم برک ناتمر ندنفرب ط مالسلاهبلع یسع ت تربضج

 ییز طر همو ر قحا هل مان هرات ۱ e ع.دقت هب هقراطد راس یڑکا تارات شا یراقب رطب

 هد اط ادای روفضو ردرتسمو یراح هرزوالا و ونمو یرالطاع مہ هرو لطاتنینآ ن "الا ذهیابویلبا تنقلت

 ناسلو ردنارب ذ ندهاطن لالتخا ونک یار دوام همت اھا او عاماهدحاو كلم ییهموسرخ

 دوا ال هلعح جرات و -او حارحاندح رحم طسوتم هدنس یرافرح اظ هللاد فرح نالوا مس

 نوکسو اخف رد رداد 2« یدنلواک ذ هکر ردهننانعم + نرواابهلا هدحوم یاب خف نجر ابرد هنسانعم تاو خار ماد

 كتنکزاوو كع الت ندروآ سبب رد د هروماچ یش مودو کس اوراد هریراومهان لقا ىلكىىكو هلننسراف یاز
 زوئلوا هنا حد ندقلوا مزمنمهدهبراخو قلو | سو امو قلاعورکندبواطم ی انندزیو لمسك ی هقالعو تو

 نیاریناب رد هنسانهم رب رمو تق هدننزو تال تاب رونلواربعت قمردلاف قامطهکر د هاکن دک ۳ ند ندرکدنلاب

 هوا شلوا دسافو شدجحاو شخلفوک یرلحا هکر رون »ده اونو ههویملواو یدلبا تب ربع كنار یتف كلا

 او بیرغ هدننرو هويه ر هوس ردن رابع نده" ا اقو دکر دچا مربع هد زو دنولر دوس رس ردهنناتزم قارب

 دف با ید هاب رونلوارببعتكلک هکاوبا هکر دهنسانعمآء ءوسهدننخا دنزابو زوم یاب هلیسرافیاب
 ۱ قن هکردیس هناخم رم ضعملادنعو ر دیراج رب هلبنسوازوحب کرو دمسهناح كس زدل دراطع هدنزووهاب وا وا

 لالع هنا بول ابهدنزرط هنخامویق ندرو ماج کرو دهفرظنانلوا ربیعت كتو نوب رصو ردیراخرب برقعو

 راریدخد تست روتید هن رانازقر قاب لوو ناوبابیزغا رایج اولح ةصاخو هککوجو هرصت قلطم هلال دروق
 لواهدنزو یسال یسانردهانعمو دن دردمانعم لجن باشر ودر رک رج راعاب

 هننزوتح ههلوجهلیس اف ےہ - لاجات راردیاربسعترینت هديك رترولوا لا ن دقار طوز وو ندناهراررواصتوساوش رد
 ندنو یرببعت اجادهدم نادرد ید هردو یراتخهروط دلماعم تفو لكراتفرح لهاوللثم زابحو لاقو

nae 
 یی و دخ اا

` 
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 ا کوک یانو یکورارونالوةرايخابوراضخکار د ذو زعم هل اولی دهد كر هدننزو لیف هلن لوه یاس لب لعرد ها

 رردبا عخدندراک "دلکنا شافو یک کرار دیده اغا یراکدند یر دنوکو کو یاعا یدیحدلرل. عکورون دیجد

 هاحوف وقهدنتغل دنزابو دنزو ,یدنلوا ناس هدننسهدام رازیدیخدلد هکر درسا هوس صوص هناتسدزهو
 دنزابودنز هدننزویازمت :یالم روش .دیندهدسیراکه کج یدنزوتشوهروکو رو درب هدس .رعدهتسأتعم
 هنسانعمدب مداضا درب لاهدننرو هتسد فهلا لوه یان هتسلس هتسلس روس درشنهدس PATS هاجو لود هدزنغل

 ناکس مسا هل لوهح یاب كلب تلس رولوا هدهشلاتءامس روت ده زرداد هزهر دزو تانک تفلت ردك عور

 رازوتللوق و یرایسوآ زنش بتک رب د ین دوصسز هیینکهررب رود تور طرب دنا لس كۈك دکرد یراکش
 هطآ یربراو یسانعمنواهدننزو هل دخ هل ی شعدز دندهسزاف تافرضتوردندنههرو نم تغلءالضفلا دوم نەت ائمو

 زاد لک یا حلوا ھال اون ناشران ەي داقوراضع» ردد ورادربینأت زدهسانعمهر رسو

 ردهنسانعمیهاشدابنامرفو تارب عیار روس د۵ ر هطدرحو وطوقو هلبط یراکد یا عضوو رادار ایصساو )ار اطع

 ندننلا قتلوق هکر دهتسانعمولهپووکدآسداسردهنسانعمهحووزو سم اخرلرید ید هننجو هنکسع تاراقعوهناځو

 نمانزاررب ندر خیصو ندرانکیلیب هلک "دکردح اما نانلوارسعترذنوکو کروکنیک عیاسردهکنراو هنکوک لد

 كسا ارش عزد هنسانعمنارجهو رح نالوا هدتاعارج عس اتر اربد هجسکه دیک تر دنر قوا عوفرهدنلکش لم كجا

 عتوذي ذیما هک. که نودرش عقول هکر د هتسانعم همه اوو سرت هدشنزو میم مس روذلوار عت ی دزو لکو کو و حوت ەكى ؟دروع

 ندندرو آرا | ردیکمندرآ هاب هور ونلواربیعتوریضهدیکردهنسانعم ض یمو هتسخ هدننزوراولد راه رام, ردربخ

 ناتسرام رداعْثلا راد بک ناتسراع و ردهدشتادا ناسردهنسانعمد ام را زاع ناسراج ناسراعب ردا نت

 هر هنسک دوحولا فو هینسلا یفرعض لوالا ۶ 6 8 نويو هح و تعم هد نع : شعر ات رارب دید ناتنرممو

 زانرارب دید هراکد ابنا ازای ندنزولهوسو زانو هنلبانارذکه کا هتشخ قاقوارثکا هکر رود

 اسد ناب لنلب اات ىب رراس رلاداو راعضو هجنروب هنسیدنقا را هزاتوهنسهحوقرلر اب رثک وشلوا بهت یههتخ

 ددعوییاضیم ردهتسانعهزسس اضو سناسعبو دحل هدشنزورکمد رک روذلواهناک ید نا انوو تومو ندهنامرو ۱

 تداهم هدنزو یرویب یروع یروعب رار د هفلش ہد کرت کردهتسشک نیکع توراقو نو فرخ زغم ف زغم ردهنسانعم

 18 و یاهدنتغلدب راو دنزورد-ۀدا| سم ریصدهدس رع رددغلاس ندهدنشس هد زواذنم اس اس ردهتسانعم تالصو

 هدننلاح فکس ارور ارکیایلواهدننزویاجس تاس باس رو درهشهد رغردنرابعندن دنوکزوواذکرد هتساتعم

 اکو کدام هگردهدنرو نمالیک با لوھ یا ت سانس رو دە راعمهدنس رعزارب دهن اقنکنالوا نانا غو ع اال

 سان هلتسنوکس كسان لداس : راردناریمعتوسق لیرواهب ونه زو لوا ردود لحو ڪڪ نالوا هدنګاوذق هدلوس

 هدزوک هلتبسن لتبسذ یایوردهنسانعمیروهذیدو كاجو روک یا رذزت احهد د اناا دراو اج ا

 لرلدراف لایراق یزاغیس ردکچ دردرادوجوموردژراودکردهنسانعمدنتسه هو توکسوایتف دن دنس رونلوالامعتننایند

 ندرك ی بغ کسی رونلوا روئلوا ریبعت قلوا زسزاغو یشابیآهدنرانس هکردهب اک ن داوا شاتر سکی اروهطقاف ض ىح
 هدنزوهدننز هد ر ر هدب روتلواهاک ندک# !یلزسداد هد هرواعؤ ړل ماعمو كماليات اعر ەقوقخو قتلوا مارع كن

 ندهزغ نالوادیاصم یارو ریز یکی رادهاشناضمررواواربعتنکهروکهکردهنسک نالوارصیل ذی دح لیس هدابز

 شیدا تبقامورصبتمو قیاقح علطموهاک آو فزاعورروبهروکءدنلک لاله یهامشمالا عاجازونهرظن عطق
 تيجو سومانیو ترغیوراعم تی لنت زاردبا لامعتسا ی دهددنع و هد هرضاناز اجورو نلوا قالطا هده ۀنسک

 هزفجتروق یرلکدیدهووکه دزو ویلا لوهحیان وب ردهنسانعم یغتسو زسحاسحا رای ردهنسانعم

 یاب هزاوس هزاوس ردتغل ید زسفلاو روس د هددع تل نوا نددا دعا بنا یخ هدزوراوندهلالوهحیا راوس دوس 9

 وتلوا ربسعتوغالعوا کروم ود هح اعا قحهحآ ارج ورد هنسانعمز قو لیلذودنم دردژبد رغو ساک هلا لو هم

 ناف وولکهتنانعم تاحاو لوفو روس داش هدم رع کی شوق ةسازبهدشنزوزارشلآ لوهح یا زاوس

 دو اوهحخواو ندب دیرانوس انوس رذتغل هد وید فاتح یاو ردن داکنانلوادا ربا نلداقم لاوس ر هکر واکه د هنسانعم سابو

 ردو چد یصصاور دتغل هد هلن تحت یاب خفورد صو صحت هغو زىشاكتردەنيانعم خلو ىوه روني رایت رخ هلن
 | لعف ندندیراوسهدشزو درشفس دراو یدناوا بلق هاب هزمه هدعدالبا هزمش خد ردندنابواب هدلصا ارز

 مات ور و د هددعلس نوا نددادع ایت ا هدزور وز روم روس ر رولک متون بازهم یو هند دو ردیضام

 هدانعموب ىجا کرکت یت تال وف نکآ یداراوتآس ار كنب نوااریزرارب دید ساروا اک او ردٌلافس لاعخ



x aies Aa ai en بو تو صف فوم 
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 Ferset ردهنسانعم ج راحوه ٌنط رد,ضفحمنورمد نریم نرم ندفورعم لہ 4۳ وردډخب نم دیجی ردهدلد در هدسرو

 شان با لوه یاب نرم ردتابننانلوارپبعت قوا ناو قو هس :روکردناردامیوب مس یاهدحوم ومکاو شن وك |
 یکیدان شو روصت هد هل ممدقا ن دعورش رش هن راشیارار ام عمقا بور ار وص مورا شان هکر وس دهب یال اویهمسرل وا هدننزو

 رونلوادایم تدحا روهظهدن دنع تقبقح لاو ر هوسم و ازکجم هنر زوا ەچاق دعاکهرزوا لاونم

 ندت افصواسا ساماو تاغاضا عو دوج ولات ةة هکر دترابع نددت زره : سعهکز ونلوا تراش یاد هل دحو ملاغو

 رغ ات واوزم زوو رو وډ هڅا هکر د هطد شوهسیکءدشزو یک فر رد سر دنا ضحمر هنلوادخاهلا طاقسا

 یی الپ ار هاظرولوا تجفرک هدنب اعوهدنلکش د زر دشاط لشد نیغ حرب هدشروزورف زور رورمس رونلوا قالطاهی نیک

 هنوتلاو ها لاو مسک استور زد ةمقج نددایقناو تعاطا دا مک لک رشط ندمآ نوری ردیراکد دد مز

 لا هدنرزوا هکر دهوا شاط هلا هږچم یاز قف نزربم هنلوا ې رض بولیسک هدرب یربغ ندهناخش رض هکروند
 هو دقلطم هدنزویربه یربن یب راونلاوترانزوشپ فناطفكما هدررا دول ژراس , ید ندقاربظییضعد ررروشب

 سر یروهشم نات یازو ل او و یاب نارد رد ردهنسانعمب رضو قمروآ هدنزوزمت زون زین رددنساتعم طاسنو

 یزد باتسارفا زولوا ناکی هکر دملغزا یشادنرق 5 رة كچ ەد يق ج نکل ردتغل دم نکن ردلغوازردوکیا ندزرف

 بولو را درپش بایسارفایدلیا نان هنبارس بودیا لری دق یداوا قشاعهلکمروک هدهاکاکشرب هرم
 ناریاهلا هری نم بو ر اة ندس وڌ بابا« ینمر پاک هایی ر وجان مار ید سېخ هن ید هدس وقرب

 صو صحو صاخو زد دنن سانعم ضعو فرضو فاصضو صلاخ هدننزوهزر هلسراف یاز هر هربد هدر داور هنر
 لوھ چ یابورون دن رمشعهدس رب e ردیعماددع یر کی نددا دعا بتا رم هدننزو تسبح ا N هلو

 خاتسک هلا هجم یا حات 2 ر ید ونا تخم ماج هو قمروط نت سدان ر دنا یل عف تدنیتسیاب کرد نفخ تنساها

 EER EN ال, دیتزوزادشیز با لو یان ا چ ین قدیم تندا فو لوضفو

 نالف رد زاتسو راتساب بودا فدرهنظفاراتساب هه اکو رونلوارک ذیدادرفنمو اعداتسیک نامهبو نالو

 دارههک تل هر ۹ هل سر اف ا فاکس واک تس رارید راتس ونالفبولبتعب 1" هد هنطظع) ن الف ها هاکوردهدنرب کتو

 لب دید ییاکی سم انوار هدنوکی کب هدجدقرد ۵ ر داسو ا نالبریو مه طور یرکسع

 یجدندناساو یدمشع»ادوس تولد یغاط لواهلا راک رش نرش نامرفرادمانداهر ةردعاطروهشم نوتس ی

 لوع س ار هنعالا كم نتربک |"بدردرانو هکزد هبلاع ةيکسلفروصرت یرکب ر کس كيو تسدروشلوا هباک

 روس یعد نکی رد همود هروص ی دوب قاشركیو تسد ردنررت اسو هح ناقعهجاحد لواسرف سواشرب

 ها روس د هشوقنانلوا ربیعت سونعار ها لوهح یاب رس .نف رونلوا فرض مدل كمي درس ی همیسو لس هکر

 ید هنگشوکهودک دنشایکااوهدنشاب اریورارب دهنهودانا ونک یامومضم سود او وحش یالار سر دند ناسخ
 لا ارس یوبنعت لرمسبهدیک تهاوا رود یک وا کیو هد اتو یم رعههأان یم ان [هکروس د جد هب هود مک ل واورو ترد

 لغبهدت ,رعردرظن ةد سر قالطا ین هرتتورار بار بعت قو دو هد یک راد لاربس دن یدهنسورواب شاور د فرع ۱

 بورت مول و کسه کس ف سرو ەم لخوا ردهنسانعمر یتش هدننزو هتفیش هلالووحخیاهمسرون

 نانلوا فرا ارطو تاتو قفاطاو نسج قلطمورار دنا هب اک ند هنسکناملوا ین قیئرحو عقو س املا نیو ردها نایلوا

 یترا هدشزو شزهلا لوه یاب س ردیدآ هدلنربهدننزو رونی هلا لو هجم یاب روس ی رونلواقالطا هل هنن

 هل ورب هامردلت اهر هزر دذورعم لاو ه دنن ءابطار دیا اوکر تان هد اند نج فور عمیابورد هنساذعمهدایزو
 نا NRE ب دهبامن نادلواربمعت ینورقهبق راهب شد راریدقوا نیحردلت هدنکرترتبهدارازب ۱

 رر د نوا هرابو فرا یتا یاوقو قوازرواهدع دق*یکرت راز دیا لامعتسا نوح هیون ل ثب غار رغایصزلوا ارت الصارار د |
 ماعلا ج بلح لهار دەبا ثم هناغوجرولوا هدنرمش بلخزدت اتریر اھم راه شد هدندنعراضعدوروس .دلاعلا" هدم رع

 تانتنانلو ارمممتیم شش  زدروناجزب هدننکش هو دتزو شوکلمف شوم شبا شوم شب ردندنلسفتااور فالتخاار هاظرربد

 هدشزو هشير هسا روند شبا ةراف هديل رعز دیقارتكن افا زود زمروناجهلغلوا لتاترهز شدرولوا هدنمووا
 لن هدن دنعرا طعدژ نود یدک دود نانلوا رممختلاوةو روت روت د ےجا هد رعردهتسانعم قاحو نامزوا

 راکم رارد خر هد زع رد هنسانعمهزینو قار نههدننزو لاقیق لاغس ردزاسرب , ەدنلكش خام دتیاورریو هدنلکش
 هدننزوءارمب هلا لوپن یا اس وشاف نعآهرففمیک,ق شرق اوت دتزورازم سزا فاكر لوهحیا

 هاکس هک کس روا هد هنسانعمتکمووطو قخایواو قله بوناک ادرولکنسانعم تتو یو ردهنسانعمایسو ماشا
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 1 هدلرو هتسد ف هتسخد هتسب ردهنسانعم ق اف هدن امور دورا عو یل وروډ هدنزو نتسبلد ن نسخ ر روش 3 ےل ودب زع

 ی نا و د یناد نارکو شکر دفن غم میم یھوک ردلوعقم ساند نسخا

 Es یندیدز تفت :نو کن ارولکن دعضومیزاکدید تفت هد "اخاضمهدلن ماندري ىس العار دنولردوهدنښانوډ

 اندودنكا کرد ان ودود رو کنه دننزو شزراد هلا هلو دعم واو شرود شدو ف ی را دیر نفد بو دیا قیر ماوع

 ردنا ی :راکدند قوازوع هدننروهلبح یف ها رخ ف . هلیحی ردهنانعملوایخدوب نشد نیش وخاف ر ونلوارسعت نیا شجک

 فاضقصە  رعردی ا2 يىر او ین اند ید زو دلدل دہ روح دءاقرطا قد هدس رعرردیددفر

 دشا نرد نما لعفدنسم هتعاج ثلات یدلوا لاله هدندب سرردناردنز مون درب ناراریدردعون زکسنواروش د

 نیماخردبا هاو فلت بولوا یوتسمهقارواو باول ارون د هزغ قر وق نانلوا ربعتهووکم ارردکمد کلواهتسانعم

 سداسراریددس و داد هدرب كج ەد تم و ثبعالثمرونلارکز هنسانعم ەچ وهدوهبقر وا حياتو درهنظعلدات

 راردیاداقتعا یدلوا لزانندن ام ارد لش یاکحار ادهسران کر او آل دنهر فک کر درسا ناک رب هدنتخل یدنه

 . || ناوبح یراکدندناصصدلک | مسز هلا شوم هنر ش وههالضفلا دوم بحاص نکا رد ردهنسانعمروعشو لقععیاس
 یهاشدابردیدآرهشربهدن اتسک رتوردهنسانعم تداوافحو م مسو لطهدنزودادما ١ داد ر روس دهزاف هدس . رعرولوا

 لتاعز رغمرادس یدلدا دلالهیوداح لواوجخ یرول نحر هش توراو مسر یدنا را و د ریو دان چاناق

 زونلوارسعت نرهدیقوا نوک تو دن نمد قوا عرب ناخى غاز هدو اربد رده کن دهننسکظقسمو رصنتمو

 هغاربط ز ونھ هک ماد وع عد ماحدس روس دە 1 رغنآزتودتوی راشح ها هنکا اس ٤چ می اجو هخ وتفملاد حد

 یا تخدم وب یل اک هکدمور روح هدقاربط ںونلوا نفدهعاربط تدمرفاو یاعادوع اریزهلوا شمام وا نفد

 هانم یاو لوهع یان رتسدس رولواهدهثلان ءاجسرونب دهن زدلب هر هز ند هراس عبس هدننزو تخمیکدنا لوه
 س ٢ ةنسهناخ ردناش ىت یجدهدهرق 5 رلرب د ځد ید اوصرو .د هنناوحوصنانلوا رینعت د زدنفه دسرو رطسمی ها

 ر ناوامت ندا ندلاهک قلوا هحمارس ندشابوتسدیف ردفژورعم یسهناحزدنق رد ند هودا رارب د ناک

 نیر دید نون هکهومدس هدلوقرو راپدتبارمشفت لا اشمدس راضعب ردن دنه و یماغاذوکس یربطدس یربطدم

 اک دیس رای دتا حرش ۵لا دوکس ےقلاصرا ضرور دی راکدید جانا لزق هکر نشت دکل د یرظدس هدر ال

 هر احارحهزات یدامضوسناو درابهدلواردت امننانلوا ریمعت درب :[نونعسف رکن کی عد فرح هل سراج هام یک

 | لرلادد هلی لاددوکس هدننزولافکس هله لامدس روئن د هزوس :نانذهوءزرهو نایصو همچ اصن لوه یاب الدب الد رد عفان

 لشمدس ردهسانعم كمریوالحو قجآ نتراساب نولس ی هفافش ماسحا ولاثم هنس او ورخ هلدعاربنو

 ییوصرطقتادقرو رولوا کس هک ا ببط هدنباغ زددوکس نانلوا رعتدوکسراهوقودوکس یتادودوکب اطلس

 زاودس زاودس راریدیددس رک یدنلوا رک دکردهنسانعم كتشسمدس .هدنزو شوکلیف شومدس ردبلقحرفمودریم

 یشاطناو هکردهنداش مساهدننزودنخ شیر هلاواو دنودس ردغاطرب هدرهنلاءروام هدنزوزاوش هلا لوه یا

 ردهنسانعم باوخ هماحو قاس هد زور ز زاد زد رونلوالاشداهدنبعةبودارون د مدارج ەد« رعردرح نانلوار عت

 1 هدیدنهو ردهنسانعمهاجو وقهر رعورولک هد هنسانعداو ادور فرو کهن ادم عاشق و ةر قو

 هکزارودیاربسفت هارو قونرولوایرکا اییاو نوزوارد سا كر دارا رخ هدتخل دنزابودنز هدننزواشوکل

 ۳ یلتدح هد یسهصارو سیا فید ر ا بام یار خ» - دزربب "درب رولواهدهدنرابد ناتسرع

 ]| هرادهرموردرت ومو جهان هم هلبس هد ابزهذنص وصخ تمنح ط اقساو نصح مدرار داو هن راتلعض والا رعرولوا

 | تازاف قاطموروناوآربنعتهداربروش دیده ینک نالیکود ندنزغاکاو فرودوردس رعمدزرابروناوا لاخذ اجد

 ضد ةیمردز "[بونوق كنسدک ات ررر وس هن رزوا رل هحر قرب ءاسونابحدکردوزادربوراریدهدهتسهدارب تاتدعمو

 .EE هکر هد هنسفیراکر ریہعت ےل اتو رای داد عج وی "فو با رول خمص هدنادرفم

 هلبسراث یازراریدهنقهدس رغر ديپا غجعنانلواریبعتقساف هزر هزربد .رردنارسعت مهلهماع ررردشان فو ورظویناوا

 دنیرز رس ی دم رد ردهنسانعم تریغفوراعس لر لری زدهنسانعم هزرسهدننرو ی كم یزرب یزرس ردتغلهد
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 ٤ زون و هک نا وسح حاشهدشزوزارمش هلال او هخیا زار ارس زدلواددع کر دمولعمهدم وردو .رانعمروال دوسادنرف رخ

 9 ُ هدننزو نارو "هنارب ردهتسانعم هرارخو قق هکر ددا یهو هدننزو ناریو ناب روم د نرفهدم رع روناوارمعت

 ES ایت یرشورخو یدیو كناز اختر ایصندهاخدارع دانا هزسلو هاربدر دل دنندواوانر د فدا یهو
 || هدحومیاب اشور رونلوا قالطاهروطوزرطبسانمانژ ازسانوهی هنسک کت سم هلاوقاور راوط انالوالوشعماب
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 ررووا کج م هدنش الو تارک هدناتسدنه ردتعاجرپ ندسانهدننزوهرهز هر هرهب رد هدنرک دهم وعم یاب ثلا تان |

  HEEهلن ور دعا یدروپنورواک هنسانعم هاکنوقخانو دو د نعد رعرد هنسانعم مشحو ن و

  ۹نایر دلم تم ییانکوتغل شد شعاازوتهدیا کیا کردهدنر هدحومیاب لصتمهبیقاتعف یا ناس یش یر

 هدنزوش> اوف :شراس رولکهتسانعمفابووسقو ردهنسانعمواعوولط هدنزوابح اب ا :ردهدنرک د هحوتقم یاب لوا

 زول رتو واو یم همتا مزوارون دهباشعاوراج شا نالوا قاسءدننزوهرارش هراس هراس زدهنسانعمخالعورسدت زا

 رتن هد 1توا تدوح ردرپشرب هدناتندنه هدنزوهنامز هن اس رونلوا ریمعتقاحواو "او ذو کن هدیکر یکی قو

 رونلوا ر بعت و قانا ردهاکمدقویشعو هناذع دا عارفتس عارف تد ردهنسانعنلعو لغش حوکشیاددشزوراوازس راوام راوامن

 ردتغلەدەلا هل مهم نیسو روس ده هنسنشعوقندنکوکو ندش دقلطمهدننزو تشدرز هل هبخم یاغ عض تش تشع

 هدنزو یس قریب ردهیاک ندزدلب نمع قدس رعمهداس ردهرهمرب نده هرهم څر طشهدننزو قجا قدس قدس

 هجشهب ماتم هدنشزورغیض مر مر روند خد هتسهقش ڭغارمورارب دلع ەد رعروس .دقرد ده دیک کر دفورعم

 یاهضسو نور یاهضسردهاک ندناتفا نشا هضم رولؤا هج ها ندیلاقثمر د ه جراب شفق وطنذ کلا عونرب

 نۆڭێم هک رونه هدسورد هکرونی د هر هط روع لوا تاردهضم ردناتفآ حر هضس رس تاوان قوس روا

 یطوطرارروتک ندناتسدنهردشوقرب هدنزواعوغ اغس رونلوا قالطا هشنوک نیرز هضم ورزهضم هلوا شمالوا ۱
 اوازتت راغس ردندنعو یطوط هکردشوقیراکدیدناغنب زا رگ هدرراددولالاخ رار دین دل طو طرد رشم هری ڏ

 م ہل ر فاک میکبب ردهنانعم لوا ذو هراغس هراغس رونلوا بهت ها هشادکر د هنسانعم شنزرسو نعط» دو

 اردنسامدمشچ ردهاشدابسارفا تگ یاب ردهدلن ربهدننرو دن هوس ۳  زدهنسانعم هعاو وناولاو هعصهدبزو

 (تللسردهدنم رانا ابرذآ ۱ هبا ناور شر دید [هدلبرپ هدنش الو ناراهدشزوناوربن هلفآو ناقل ر دیسان تودیرفهداوقرب

 لن مد لاتس هکر دقوا عونرپو رواکهنسانعم هقشوو ك سچو تحور د هتنانعمنامرفورو شن و تارب هدننزو كع

 للشر وعض او و ندا اا رع سوس ردهنسانعم سو ارعو ناکه دننز رووع وہ وا

 هدنسوس ردلیقتسم لعف ندندسوم هدسرو ترورضالآلاد دسوس تنسو روا هان تن زا و قلعوراقتحاو

 ىغا دلابو كع |عقوو یلطو قلواراو د.ماوقع ءوط دیماهدنزو ندشوج ندیسوس ردلعافم ندندیسوس

 هدننزو یناشوج هلبسراف فاک قوس ردهنسانعمسور ءو یاکهلذاک وس لوس زدهس اما حض طآ وو للذو

 زدهنسانعم نوفاولابرتهدننرونودز نوس روس, دیار زو وار نرو 00

 ۹ ارتأت شنا ترارح کروند هب هماح لوا هنا اه مضهدهی واعساوهدباغیسز اغییسن رج اهکرو ده« یوق نیرد لوا هد رع
 لهاا E E کلر درسا مولعماهدننزوقئور قنور قهیب ریدشع هک یتهلوا شمرارمص

 یابقات باب یدنلوارکذ هکر رد هنسانعم هدو هدنزوهدوسرف هدوهن هدننزو دوسرف دوه دون رزق رص)تغل

 قو ردق یو بانو نور یف آف ردهتسانعمتلکن دمآ ردمما لهق ندندمآهدننزواک اس ا . ردهدنزک دهروسکم

 رذبلباقم قلشوخرس کرد هنسانعم وکو قلق و اا هظةنو قاقناوا هدنزو داز داس داس یدنلوا ناس

 هدس رع رولکه نسانعم نهدیوب یموقوقزغ او ردهتسانعمهزابجو ناسا لا ةانشمیاب مضو نن ۳
 قمالولوقمردشراهو یمروخویو نلصاهدننزو ديما اساس ندراعاس ندراغاس ردیضامندندراغان دراعاس روس درع

 لرد ؤاو قمر دنعو قکرعسق ندسلاعاس ندملاعاس ردهنسانعم دیراناس :ردیضام ندنتشاغاس تشاعاس تشاعاس ردهنرلانعم

 ریصخ هدشنرو تنایصهلذاک كنا رددنسانعم تشان ار کت ندامت ارغاوكىرتو لو

 ای زدیدآ ميظعرپنرب هد ا روهالهدننزوهانشهاس راردیا جهر صح هلکن آرونلوا ابعت قل ەغوق هکر دقوا

 ببص)یفو تعسق ی هر هر فر ولواهب د اک ن دروالدور داق عیعشوردکع د زساورپ ورسوفرودرددنس اعم مش سرت

 رونلوارنبعت ماو نیدا هدّئش :ناو سنت هکر دهناش نوناخ ی یفرونار باک دن اتو نیکسمو رشفوردهنسانعم

 دنزهدننزوهناکس هیات هناتب روئلوارببعتواو هطوا کر دهنسانعم تسو هناخهدنتعل دز بو دنزهدننزو احد ها ةانشمیان ات اس

 هاب هک دهبرد یتفخ هداج دنزوداعشا هلا لوه یادت زوذلوار سعت دابرد هنسانعم هلاک ورغهدنتغادنزابو

 عربه دندنعراضعیوردیا بذج ناتو پوچ یاب ھکو رووا ی مرق یکتوقاردشاط :درخ هنوکرب هداوقربورونبد

 نا هکر دشدایمو هدنزو نر ن رد نهد ردحور شم هلناج يه هایسهدهمنط تادرفمو ر دیا بذحییکلد شوق هکر دشاط

 ردة اک ن دت ا روس دە یو تر ذسار یراعندرتهو لقع رهوحی ردزرد وکو

 أ هدنس هدام یر انعم یزامتو قیقح كنظفل بآرودلؤادازیاهدنعقومه دنمرشو لخوروناوا برض هدر كج هبد ناش ٍ ۱
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 نؤکل واو رار درد هظذاح تو رود ناعم رار ګا اب ادس بو دیا قع“ یم ق ورلردیالوابت بوزودرار مشو رال قتلت اسودنف

 نزک لواورر دیا معزدیزاو خلنا ندنتهج صاوخ كع |ںیکر روحو یتمرقبح نهدو قمرب وقالکو بشع یاود
 یداجرلرب ,دیندهننمچب هنگ لواو رددوهسمو وچ تیاغب قع <اباویلوا |شارتو لیینمل نر طو مک باوتادیدح

 ورس ی دیار دی مارآرلح اسهدن آ اهدقلس ریدر هعلقرب هلن ید اول درارشع یار دیدآ هدر رپ هد قس ومر شع

 هد اغ مشع عیارردیدآ هعلکرپ هدناتس دنه ۷ يباب بوز زو نسلط تنهعلت لوا نولکهدنتنطاس لئاوا

 ندرلهم:مروحواو ندراغاط هلرثتاوه تراز ښکر ونت .دنرهتخراعوزو لوارشعسماخرددآ عاطرب ك سکو
 لوا هنسکرب هکر ردیالقن هس رغ تلاحربهدن اردیدا هحنجرب هدنف الونانرح رشع سداس رولوا طقاس بوایزپ
 tı هدهحردربوصنالواهدنلانامههسرک ی را ندر نانغ اب مزوا نالوا هدفا ارطاںولاو صرادةمرب ندهمشج

 لوا حور شم هحورپ هن هسریکی سیر هغابقجشا برلآ وص مدازو رک اوزلوا رکا وزلو نکی كما یتسهرطقرب هکرولواروشو
 نایسوافردیدآ ق وکی کیا كهاخمېبهدنتزو هر کد رد هلن ولژ ےح . تب برات یکجا بوایزول یمعط دلرلوص

 زاید ضعبو یدنلوارک ذافن ۲ هک هتنرار دارا هطاراترسمو طاشننوک نو انوکو راکلنش عاولا ودیا ماربدنوک لوا
 جات هیچ وز هد اورر رد رر دنر ام وم بتا عهد بو ماد ماعطولردرب اکو

 هتان ان ردندنسهذمالتانیس نبا حشر زدیدآ آیکح رب هدننزو رازتزرا هلناتعکیابرامتمهب روس د هن کی نکات

 كتشوکوردهنسانعمقادراحو هغر ءو هفصهدنزو وهل وې ردروناجنانلواربسعت نوچ هکر دهن زوي هدننزو هناسفا

 ےہ ردنیعما هاشرب ند دنهناهاشیعد ند دنه ناار هد ترو وبس هل ااه تورو دی دەر , والثمناوزشو یشنهشو

ea ticeردەدىرك دهروسکمیابیات باب رواکه نساتعم قادراچوهفر  

 راد راېب ردهنسانعمیادزواش وخ اب رو دج ده هوبسنانلوارمسعتاولاو رد هنسانعم د يجو ولا ااه نو

 هدشزو زا زاب رونلوا ربعت یاط کی ی درب کو یعب رواک هنسانعمراب رتو ردیدآ تیالوزب قم
 ردە اک ندقلوادوب ېو واتعغنموولرخ هقلخ نداتواهب نداتفاهب راررولاصهب قلما نوعا 11 یلود کر رد یوصلوا

 رابدنفسا یدیا سو هد هعلخ مات زدهس هر بولوا رمساهدندب ساحراردتسادنرف درد لرادنقسا نرفآه

 هدننزولرسا هلباةانثمیان لر ردتغلیند رب رفآهنیدلیا صالخ یهرومولتف یساحرابب رشنرب بوراو
 مدةمنده د :تاودروه مدق نادسراف هکحححردول یاس رونلوا راتعایآ حوانوا 2# د هب هنس لوا

 ییهن سرب بو دنا هدابز یآرب هعفدرب هدهنسیرکد زول یشانندنخیدغلوا راسعا هک دارا 2 را

 هسک قوس هاشکلم نیدلا لالح هرکص یدیارردیا قالطالرتم هب هنس لواو راعاودعیآ حوانوا
 كهاشدالوا هسر دیا یداصت هنامز لهاشداب قنعهنسلواو یداوا طواس هدعاو لراهلک-ع ۱ رابتعا

 داقتعا هکلیو یدیاراردیا لالعساو ماظعتسا هدانز ندمر اس یطالسو لالدتسا هننکوشو ناشتلالح
 هبکلف ا ل افداصت هننامز هاشداد نالواناشلا ممظع هداد قضا هموديم هنس ەر

 زوساد 4 لا لوهحواو جور -ورهب یدلواعقاو تشه درا کی ابحهنس رب هلکع |فداصتهدهس دهعناورشو هلجزاردند

 هنا چم یاز زورپب هللا هخ ااهحوتفم یج هجدرپب ردبعما یدنه ردنکو رولواكتردوکر درولل قم لا عونرب هدنزو
 هال هل وتفمیار هرب ردننرقلا یذردنکما۶انهدننزو نود تورج نو رج ردهیانعملوایخدراوب باز حف هزوره هزورپ

 هدنس هدام یلاعت هتباءاشناهورکور دنا عارکكلس قرفزومکیاسب ردهورکش ملا ینا ام هلارو هالر دیدآ هیصقر ۱ هبصخرب هد الو

 لنهج ینیکرت رف صوو ردهنسانعم بکنمو هدیزک شع دنورواو شلح“ لر اف فک عض نیزک هر هب اوا 1
 ااه مسک لپ رونلوا لامعتسا هده ر انعم ما لعفو ردصمو رد فدا مهداقتو دقایهدس رعرولوا لعاف مس

et EE E PEندعم.نالوا هدحو ملکتم ةادا هل اهر هدننزو مکس م : 

 هدنیفکه نرد هن كلاحهن رپ هن کربالثهرونلوا درب هدنعقوم تیم افرو تمعن رکشتو تسفاعثب دحت رد کم

 دکردنالق شدرهدنزف اهم نامه نامهبرلرید هدر ج هیدمشوخو م ویا دنباوج هسلیار طاحراسهتساولدنس

 ضا هدمرو هناده هلو هاهم هناتچ ارد نامی ونالفنمرف لهآ هدنعقومزکتسفنالف ەدىك رت رتو د دنازو خو مهبم مس ہا

 هتشصو یابد رون د لجرعسهدس رع رد هوم نانلوا ررعتاولاهدننزو یهز چ یهب یک جاازابوهدب ردنا صاخو

 ندابنالوا تیسنةادا هلا هب هدننزو نیکم نېم رولوا هتل انعمكلولا برابتعا تیردصمو هنسن نالوا والا لج
 تک ددحا مول دکل رد دهن رانوکهتفهو روش دهها دیجوولا ر دکر نددنک ات نونو

 زدهنسانعم مود مهن للون خف رک اا "دنزحالحورو واع وبا مانا هد رعردردق هوك دخ ا 1
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 هدر و ماحرف مارهبر و دوا یاره هدرب كح هد یرتوا ندب اون روکنا الثمر دنفدا ره هراح مال هدنرع :ردتلعءادا

 كن ٦ قیشقو ےظہت كاصمو روما عقاو هدمارپب زور و لکو م هنس هذا لنیسیاشاو زفاسم هکر ذهتشرفرب
 رولوا هده ماخءامسر د سایز دلد عم ند هر ایس هغ ورا رد هننوکی مر کد ڭنىسشەامرھور دلوع دنس ەد هع

 هلکعد روکمارهب ردیدآ هاش دابر رد نامناساسهقبط هک ن دنسهمدار ةهقبطلسرف كوامو ردیوسنماک | ےلقا نجوا
 لقن ب و شرو د هنکشا نام روکرلپ دیدروک مارهب هلکش ادیصکشا ناس امادردیلغوا مئادرحدزرب ردرومشم
 زاسملغملوب هدهرهزرودو ید اتافو هنسکرب تدم هنس ترد هدراتکلم نالوا ینطلسورنامرف هدشنامز هکر وند

 هنلاع ترشعو شعوافصو قود فرط فرط ماع ولو ار تشو مار ہد اغ تامغنوكنه اوهناغحو ك نحو زوسو

 ماره هلغلوا نکشخورغالو ةينبلا فمعضرد مارهب عما خد كت رکسعرس كن اور شون نعر هو ی دا قرغتسم

 رسکنمو مسخ بو دیا هبراخش هلا عرهنیورسخ بوشودهنس هیعاد تنطلس هرکصند زعرهراب دن بیت نیب وچ

 هانی ناعاش بوج تاب یدلوا بلاغ هن رزوا مارپ باک هی ید دما صیقو یدوا ی هنفرط رصیقو
 رون درفصع هدر رعرار د ماره ین د هنکحرویصاو یداب التفهدن تیر قترب بور دنوکرابعریورمتقشو یدرووتک

 غف خارهب یدلیاانندنراهلک راک رت ییدلیالتق ند وچ مارهب کر ون دهب هرانم لوا هنا ةانشم یان رف لت مار
 ید نوکر وس راق و قو دوکس فاطاسودوکس ینه دیکر ت ندنعاونادوکسرد شم دہ ےسا کردم رعم هما رزم هلع

 ولردر ور دمار جا توقا عونرب هدشزو نمادرت نمارې یدیدر درج اغا قالمل ځار ېب راضعدرولوا یک ورش وخ زار د
 ید هطزفوروس د خد ەنک رویصاوردشارب زا نورخ اف هلیسدابزار دیا جسن ندک ټا هنوکی دیدکر وند هشاخآأ

 دنسانعمر رو كماو ر روس دهن هماح لشدقلطم هدنزوهمانهش هماره رد ندنماسفان روکز ودلرلدراف رلرب د

 قفلرصنو قلو تنوشخ ندلاعا ترکی رابرد قالاو لاهدنزولزغن رې رولک هدهنسانعمخارهو رولک
 یدناوارک ذ هکر دهنسانعم مار ههدننزو ن امره نامر م رو اک هنسانعم نا رجه و رس نالوا هدتحارحوردهنسانعم

 هرهد هری رار دیا رعت اقدام فرع قشم نالوا یس رعماوع رریدیدکردواردتلآیرلکدُنیا منعت وغروډ

 شقن شه ردهنسانعم كی رشوقتروا هللاهدحوم یاب خفر هره رد هنسانعم تعضو یابو بیصاو هضح هدننزو
 رولواذدلهدّم اغ راد لقو هنسورفو لقم هنغحص كحاعا لواروسد هل رغ لنحاعا مود صوص ع هزاخ هذانزو
 لباب یرام اض کر دیدآهعلقرب ور دهاشدایسارفا كلل اراد هلیسر اف فاکو تو نوک سو یسراف فاک خذ نک ت شهب
 هد ہنزو كلف كب رونلوا هناک ندوم لل بر>و هحول| حیبص یور یشهپ قشم یدایااس هدنرهش

 رد رعمقهب رود هنسهحالا هغد روډ هتسعد پولوا ضا ل ولو یسهرمشبكندب ییدداوا ثداح ردضرمرب

 نی رللا نامش لراشوقرارهک هنسرللارایصشوق یراکسشهکردناودلا هدننزو هلهک هل رولواهدهرمشدیسهّدام كه
 ضبقثمو لعفنم بولک هبضغ ازاحم رد هنسانعم یوا بوظر دو لکه ماراربو کرب ندمارب ےھہ ن وحا قماعرب
 دادنوقدص عفو لوق کر ديف نم هرب یرراو یسانعمیلانوا هدننزونزنم نم رونلوا لامعتسا هدقلوا
 لاسدرشیناث رد هل رابتعاانع موډ قالطانمهرپ هنیراساناب رسوم هک دق نابسرافرون د هبهنسک نالوا هرزوا
 ردهنسانعم تسدزاردنوزوا لا ثااتردهنسک نالواق وح فاغفر عو شادوز [یشابییعب ردهنسانعمنادزاسو

 ردعلعتماک | یا یکن 9 مک كلضع و طع و مش .ردهشس رد رب سماحر ددنسانعمهدنرابرباتل وب لر رومخد علا ار

 یدشکو رید دن نیل اصمورومآ نالو عوقو هد نم زورو هامورداک و مهن رار زوا تاناوبح اراجرتک اونویقورغصو

 عداسر دلار داصن در ضح "لحو رع لو د مرار دیاقالطا نمپم هلا لقع سرفیاکحسداسر ده دنسهدهع كنا
 یارژد هدنحرب ولد كاتف هکر ديما كیا شرب ن وا ندهسعتهنسیمائرد رشد را ئساصا مان کرد رادنقساا

 هلو عسات رولواهدننوک یننوا كر آل واردپ رل عر رع که دس نشح نالوا فراعتمهدنرانس تملهاجسرفر دن دم

 لزقو نمم ق | هدیکر رار درجا نم هند ض۔ | نم هنر رولوا عو یکی اراچ آج ہدهاخ ردت اہ فورعم
 ارهاظ رد څر ر عفادو نمسم یوا هکر دیع-اوراد عونر ورولوا ځډهداتش سوم ردککرب هدندنعراضعوزونم د نمېپ
 سرف رد یسشرهشمانا فان شاعرار دیاری بعت مه هيف وص کر دراو خد یونر ك نوو ردندنلببقتارببعت فال |
 نف ر و خط دمعطا عاولا بو داد عج دن روک ل وا ءان هنسهدعاو هاموزو ریفاو نال وادع معه راس تىہلھاح

 امار دیادا فاو ریخت ی عج بولو اهدنا لوضع یس ەدام لصر ردود ندنو یلعصر ر ذو زعم هلس رعمو

 ںودیکرا ید ی ءو کا كنم و راراچ اص یک نمہہرزوا یراداعطو رار دیا ترشعو شدعو نیکو رس فرط
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 هندوک ناردامو ردکعد عءلوا ردنلعف ملکتم کرد هتساتعم ماد اواو عفو رار دی دان تعیتط هب «مفاسز عابط
 یتغل موصدو هبا هقمارو تادر هم لدا ماع اتو ر ون د ی یک یک يسود ؛ رد اہنرب لئام

 دنمدوس :دنکمو ردشوژ مولعمایرب "هژامو ردهئسانغم ناردامونارامو رار ديانا ادا نابن نانو از نعت هنطاودا

 نهو کد ااه نهو نهمو ردزب نانلواداشانوحماقمروا اب یکونوبقهدنسزریز دا یمدکردهشنانعمرب شط اهدننزو

 رددعل هدرلبم نوکسهداوایانعموهلو ابا زونه کرونا دهغسرغد لواو ردهنسانعمضرا تکرحو هژرلرهدنزو

 نادهزو حز هدننزونوا نو نو ردهشسانعهضرا تکرسو رازى هدننزو حهشوش نوح نهم وردود یاو

 امو لو کورلربد ین دهزدمو نا نالغوا نیک وا ردذرظ كحهبلیا نوک ی قحوح هدردامن طد کردم تن

 هنالادو نونوواونوکس دیو . و رو ددهغس شب تن اقاک اند اسواور ناامنی دورولک هنسانعم

 دمور دکیدرارولوا رد هنسانعمددنئاب کرد ینتحدندود هل اواو فو ردهنسانعم تاؤ سو قفرو قاشا ولو ىلەچا

 رکو فو ردهنسادعم صرع لهاون .رکیتمو دوتوو مالمهلاواو عض هدنول رواکه نسانعمرکتمو دوحو بحاصژ

 نلوروفوومالمو رون د هر نا نمرو هویمهلاواورتخ هوډ رد هنسانغم تو یحاصورکتمود وحو لها هب اواو

 طوقسهعطن هدردام رد هسانعم ندهزو سر زنم اه نوک توت نامهو رر د هده هنسک فطعلا

 اا نددمهسعاعما یک نامه ونالفو رؤنلوا رابعت هز دمو یاب نالغوا ردفرظلحهملا ن روک هو نینج بودبا
 ردهنسانعم هحخارووتوقهدننزو یومیول رونلوا ادا هلن زکتسفنالف تارسعتو هد رک :ا.لرونلوالامعتسا قردلوا

 وزراولیمو عمطو بلطو دیماوتدومو تبخو تعسطو یوخوباصنو هرپبو رونا قالطاهتار طع عاوناو

 یحاص هبط هحارلاهغلاصفلاو هو هو او او رد هنسانعم یشاهلباطخ ی ابوواوزم وز کورولکه ندر لاتعمقایتشاو

 روانکو و ةا ماعط هکر د تازا قهر اح بودا هدننزورابنا نوهباەچمیازواف رازفایو رازفایو روند رو

 ی و قو قرد هپشمتفص هدننزو نانوکح "نابود ردتغل یدازفا یو ها فذح یک ت روکو ییح رادو لغثرقورمس
 زوسروكع اهنظمورونلوا مبعتقلآوقوفدک ك لیا زارماعشتسا ندهنسنولرکرب ندربیو ردە رلانعمقرهفوقو

 هل رس هم ار یرو اح قح هلوا دص ر ووناوا رع رز هک یراکشلس تسرب یو روناواداریاخدهدنراعقوم شيا

 نادیول دامن ھر نون دهوا قیشمراصهدشزو هقوب هګ و روناوا باک ید ندهتشرفو نحو رولو

 لعد فرظ ی ګو قوت وه نا دیو هل غلو ا هص و صحت ترف ةرظتادانادووق ویوز دیکر د نداد یوی زوناندد

 فوزعم نالوا رعت لک ك نر یوا كنریو ېو ردفرظوللثم جسواو هشيشوو وق یراکدلیا عضو رطع در راطعداع هکرولوا
 رک ذاکر ده ساتعم كاك ول کیو لاک یو ردشاط یراکدزارطعهکردهالص اسیو اسیول روس ددرو هد رعرددفوکش

 قانتسا هدنزوهبوم هول رو د حورداهدن رعرد یر نار کرد ناسا ور هب هدننزو لنسوه تو یدنلوا

 رو دیدهنابت نانلوارممعتهرتهاشو رد قل نیطالسعخرب فور عمهلکعد هر ر ول آو رده سانعم یدنموزرآو

 هدا حوا دکر دهدنء-رەدخوم یار لصتم هب اهنا یدردیرکدردر وتم نح هرتهاش ر زو داب ندئار دقورعم ا

 ردازونلوارمعت HES یک كب هنر ھا و یا متد يادلوا باب ردلنم یدانکوتغلرب شا

 هکر دفؤرعم مسومیرب راویسانعم زوقطهدننزور اهجرآ رد هنسانعمناواوزوالدو حی هد اعهدننزورصانع

 لا ردنارسنامز هدنرلحرب ازوحورولو لجكناتفا هکر دلماشهّس راد نر ناو ناس و ترام ند هيس هش ر وه شرد عسر لصف.
 تب سماخردراکنو شقنر,ودودنارز عاری هدکتن رب هدناتسکرت ثلاثر دیذآ هات رب هد یاقا نج نا

 هدنکر ترد مشچواکل کم داش اصوصخ زرد هن هفوکش خزانو چ رتو امو عر ربدهب هفوکت س داسرد هنسانعم نصو

 نما ر داوقنم ح دیتییدلوا یرعهدانعمود رد یک كتان نائلواربعت هی دانا یراصو یه د انادرغصو یز وکر غص

 ر ذیدآاوټرب هد قسوم هنکتب راهبرد هنس انعم نطالس یارنسسزح عسانر دا دتعمهدتاغ یساوهو بآر دیعساهرزنرب

 تانانلوا ریمعت همردصان هبا هلو دعمواو شوخراهب روس, دیده ان یاعو عیدرو ردهنسانعم زاد هناحراپچ هناحراهم

 نماپب دەنا زادتتونىڭوق وح ینا هدب :زوراشاش اسان ىا رک ایج زرد ددق هدم رعروسدهنسورف

 رکان لا واو رواج راد مائع تابااکو قلعا هدننزو ناشاد نا نتسناوج راریدهراج لصفهدننزو ننحاعمرلجم
 رب ید روشلوا ب ط ددو کا رز وه و عولربهدانزو تبس 7 خر ندبات رک اهدنتزو

 وال نیو کر دندراضعزوراپ دید قرفکرد هسلههداوقرو
 هصحو ردیدآ تبالورب هد شزورهش رهب ر یدنلوارک کر ردهنسانعمنادیزو هل ااه تف ef ریه ہلا اط دید شڈ ردسرعم

 هادا ۳
EN 

E 

 تت

 هد نروار ار رزلک هدهتسانعم لالهو : جرو ردهسانعم یهزو بعد رعوردهنسانعم یانو بیصتو



 ۱۳۱ ا ا ۱ "

 موفر هدو قاتسور قاڪعو :قاصمو ردهاک ندنامآ 7 يدنلارکذ هکر دهن سانعمزو رفا ناتتس

 ژردقأعساو هب هزورف ناقیح هدن "ر ددا صوصخح ندعمر ندنران دعمهزورف ف عقا او هدروداس ور دیاع تعاجو
 یی مر دیک ذناکی ناکب ف هم عطا عو چ موق مار د قاض رد عمرم که دهب همعطا قاس و

 ننس ەسو ردند :[صوصخح ماقدرب ندیقسومماقمیا نوا هل هروسکس مالو هحوتفمنیس نیلسو ردفورعم

 یهود وجور فقر د صم ل صاح ن دنس هلک دو ناو اورسکش ویرون ارمبعتشووا لیتر اشکكعوا هحولنس

 رار د قاش نمزا ءاتطالانید رو دهقاش یرلکدیدیدش رد شو ناواو دمو ردیفدایهنوک دم ار دەنا

 دالوف داشو ردعخات هر هراح مارواو سد ابودرابهدالوارارزودنادن اب امن مات س دول تدان هد: کلم سرار واکندنرهشدشرد ||
 رون داژرهدن رع هک لدزوک شودهدننرو سار هل هلا لوې چو او ساشوب بساشوب ردیعسا ماخ ملش هدینانوهدشزو

 هدٌنس هککواناسا رتهدشزولنشوه لج حس ول دو: راجا یساشول ول هل سر اف یابول رود سایشول |

 هدس رع ردنامن نانلوارسعت یر وقرغص هلاک یابنوکسو داصرمس ک ریصول ردس رع ا س وفر دید | هبصقرپ ۱

 ربصوهدلوترب ورلریدیلاح هد رعردن استر هقشد د یتلو قول" اورولؤا هش هنغلوڈولآ هنسعد راربدیدلاناد |

 تواق ول فرع یدوا قلاب هدیکرو تىزغان ارك نمد زر عرولواهایسهدشان ردنز فلز هر ندنعو هرهزیهام : ۱

 هدننزو هناطلس هاطو ر دیرلکد ید یس هل دوهحو هلة یاو هل هحولد کرد یاش الفار صوب هدن دنعراضعدورارید :

 رولوایراشع مقلاس مقلاس هلن ةر ارب د ءادوسلا ةم که ریش لواهدس رع رونی دهن رشق ار هشیراکدند هعضا رق را
 نا دنک سرو هموحضمداصو مال نوکسو همم نخ عض نصاعو رولوا لزت یسورجم او رق یسهرش طك نکوک ۱

 خو و غو راریدر دنمور راض عد قیفلو ردنا فورعم لد رعردکعد یلدزوکوا هکردهنسانعمر وخلا نالە دانو |[
 هدناسارحو روش دآ دوسلا ةبح هد رع هزر دی دز نوش رش ردهنادیراکدیدنوا روج لوجو نون ن وکسو نیغ خف ۱

 هلتسوحت رار د هشوق زانو دزد فوم و فو ردهدش رفراهدنقر دفورعم هلن خش وز دید آهمصقری |[

 شهدژرلهاروس د هر یروب هل اعو فورءعمواو قو روناوارببعتراطع هک ین اصوقوق هل اافرسک شورذود ردفورعم ۱

 فرع از از ةناح الاح روسد هیور یاسد ن نوافو ود و دهفشراخ یخ هراص قات هلال | محو اورالاحرارح هماکمنه 1

 ه دن د صدك .ادنصیرواجرب رددآناو حر ندنرلنآاویحوضوروس روکدناراجو «ناولاردانبد یراکدندسقناح

 یرلک اق هکردایز- م ہاو زد ارارتحا لس انشندنعول یدنکیخجدرولاح لوانونق ۷3/ "[ییسودنکهسلوا

 اتو فالو رزوک ار لکنر ناولا هس دلاط هب وصر ارب د نوت وب سد هش وقرب وردرواح یراکد ید |

 هک هر هغن ولف ق قرشم لاو رونلواهاک ندداسفو نوک اعو نداده 0 رامتعا هفت ثداوخو رونلواقالطا 1

 هکردزاددفس چتروم | هدنابوت لغات رسک اصیقوب راردیاقالطا نوا ةو رولواندشاو تر "[لکیراکذد هغد :

 لول رون د قملاةرصش هد رعردرچش نا نلواربعتحاغا هراک هکردلاغهشپ تخردهدلوهرن و ردیج اغا قاوق قا |
 تادا کر دهنساتفم رکموزدیفدارم لعلو یسعدس رعرو لو بعت اکا دیک رر د یم هلک هکردشفکدو ۱

 نایوخ هلسراخ فاک ن اکو رو ده ی وقوهراستا كج هیلب انا منو عضو لالعورارب د دهن واع ج اعادردانشنسا |

 تاکحوک هلمال كلکوا ر رواکه نسانعم ناتساکو كللکو رار د خ دهزدمهدنکرتردردامم در کی ا نالغواهدشزو |[
 رکمودلو ۱ زرند وقالتح هدناتسکرتوارضلتا 2 ةا رعرون هومن لبنانی دارا :

 ر دخول روئلوارممعت ها هکیلونو هک لواه دیکر ت دیکرتردرفدایعلعلو یسع هد رعرد هنسانعمی تو مقوا هد :ززرگوهوک |
 هب وا قتلطم هلو نوکسو مالتخ ككاو ردهنسانعم تنا ذ یو بهذ می ودم هړنز زورمهرب لکه نام چم یاخ |[
 رشڪڪو قوجەد-ابولەدنزوولود ولوډ و زار دیاهدنشرامتخا زانروک هکروُ دەر هنس)هرکسمو هر طو کوصخاو ۱

 || لقانا قوج هکردهنسانعم لحرالارشکه دنانو هدنزو نوقئواولوق هلاهدحوم یاب نودولو ردهنسانعم ||
 هد رعرد شوا عهدن "لغو قوحیراتاصص نالوا هدنازنم قابا كنان فورعم لنا ج, افت یرعمكيایرولوا مد

 یاطنوصر 2 رطول ور دتل هد هل ناتق یا لدن ین ات یان رار دیار بعت نوان ایج هدز اد ضعد هد کر ردد تاختا نیا

 هدر "اس ناو أرمنمعت هرب دیرالاتهتسام اب رادهنسانعمرعسلارم هکه دانو هدنزونوکیردورا با خم یاضو مهم

 تیک شوقنابهداوزرو رو ددشوف یراکدیدشوقنابهدننزوموش مو مول راربدناشوانسرب هدنسراف ی دلزواصاخ

 نطنو شلروسو رادیو مد یمدلوا یی رعهدانعمورار دنارسخت یخ و هدر دون لارازید کو دکر کر ردسعول

 ها دو ین دارار خیر امج کروا نام تم اهتمام ام اچوو دیده الرت شاوا

 هر هبولء مارحا هلع ءان ردن رابع ندنت ر دصمكانس هلو ا ااو شر هجا شور ی ا ا

 مر



۱۳۶ 

 روش ربا رنو دیس هطود یجتویق وارد هوا فرح هن وولبط هدیکر هدنکرت

 دناشنکیا هنشتهدس اعو رولوا هدنراکو وص لصتم ردنود رب هدبتزو راقمسوم او ردناسنا تلا لانو

 نینفشهدمناتولماع ھل ا کدوم

 ی راک دند نکراالآ وك ىکر | لزقنىنةشو ماعو رار دیاریسفت لب ىشوقنجقلاب ت غل لها ةَماف یتغازاعووبشازارد

 هد نزو انیس و هل ذدسراف یایو ےج اہیجول امسحول رونلوارببعتدرو ۱۲۸ یلخادل ازعاهدنزو ی وع جو حول رذراش# انا هناشوخ |

 كنود راوړ هکر درج اب نیما نو هدتزواحو اخوي زدرارخخش کرد ہما تكیرداب رابخ هدننغل دنزابودنز ۱

 كناراودح رداتاف مسردب راکدیدقوا نخب ردا هک ش دو زدصوصخحهنغاط لهاله رتبهدار ارب لبا شم زدنکوک ۱

 رریدیخد هنر کرد قوا ز رو ةو لغد ود .لحو انا ناولعزا هد دزو تخ وس بجو تخوا ردیرهزداب

 تدق هدنرو شرو سهلا لاذ سدو شدو ردتخلهد ات مضو رد هباتعم لوا یت دوب هلو لخوا رو دام" هلقد هدس رع ۸

 رر د دوتر ون ,دەنشوق لنح هلا هح و تقم نولو لاد هندو هدول ردهنسانعمیسهو نایک دز و ردد لم ۱

 یهر نعد ردهنسانعمكنرخ رسبسا لا لوه واو رولرو .دیولسهدس رعردسع-آ ی ود نح ردا هدعأوررب

 ن واكو سو رلد دم ارم سقت ها رقساس ردە دلش ضعد رد قتسه ن )ولندن اولا هدلصاروور ونلواربعت یر رووط هک تا ییلکنر

RESA ندروآ ردرمضاحیما ندندرو آر اسردرعا لعف ےہ ہا هنس اتعمز اس ورارب د ج د قر وة ليقروس ٠ 

 نانلوارمبعت یسینص مەد کرترا دید ردارغد شا مدر دمای اردربهدتزو جوک ارو ردهنساتعمكمروتک |

 ربع رول هوان الاحرای مس ءار فا باطقراضعیور دکر و نازار شق هته زۇ زاك کرد هس ویتسه داور وز دما هل

 هر اغ اب :هرکضندقدرداوط هل هوقورکشو مدابویتسف یفوج بوج آر هقفوتلسوکو هجا ندرت غار دیرلکد تا ۱

 هسراخوا لرانلوا رضاح هد سال نالوایلاغ هکر رد ذرات دنسهرآ نازادراروس دالرو یخ دهرا لتشوراردرازف

 لو فوك. نالواضراعهّس زو كمال رب اتتد و طزورربو هصح ځد هرانآن دم یتیدنازقهک اوکراروقهقاررب |

 كنشوه كرري ردهنسانغمداکرایمهدس رعوردرتاحهد هل ماعا | كنارو یسهضخ كن دات مرورا

 هرز جرب هدلاعش ین اجور دیدآ [هاشدانرندهیض امیطالس انار مض هرژرو هرورون رد فا گر غاطهکر درسا ناسا هرتهدننزو )

 زولواضاس یرلهمشلنقلخو رولوالصاح هدهرزخ لو ار شوق یراکشی رلکددروقنص هل قدرت هکر اقتسردعما

 ید کت تادورار د یسهرو یو رق هکرت رار دیا لامعتسازا بوق ردهنسنرب رزکد هزوط هدننزوهروش هرو هرول

 لكيولاخ س نوزالا فدص ینرادق مرہ ندنسهرول یو رق رآر د نورطت هد رعردرعمندنآ قرو روش د هرو |

 ابحا هدرلهناخنانلوا ان دیدح وک ارو توک اروا ررد خد یمرا ةر واک اوررسهآ لا یابوسیا هر ابرادسروةواهنترو

 E و FP روډ رونلوا رعبعت هلعاب هطوا هدنحالطصا راد مع ندوسر د هتفاضو دی کدام

 یشاطانزو رو یشاطزوکو یشاطانشورهدمکر تو رونلا ارگ هد رعهکر داش شق ی تم هدنننو هبا هبعم نش نوکسو ۱

 ردېدس ه ردو < یددلوا بوسنمهدنوآ یرب رهو یسب دیدحو یماحشو یضقو یه در دراو یس هدي دع ماسقارونلوارب یت

 یازو هلوهحواو زو ردعفاد تعزف نالواهدوشوا قیلعت هابیتصردندنسع ٌهبودارولوا لصاحهدن دعمر یرب رهو

 رولو ادلرتشم ردقهدنرانس هلوقو صاسوهاسروس دزوب دەك راو ال امهضاس هکر ون د هر : اتكنردو ک هاهم

 | رواکه نسانعمن نهنلاددح رونو یک زورون و دزو ج دەن "ارتودتتواناوو راددم افت هان ایرق هنزوط یویراضعب | ق

 هدلص ندوکار دیا تالطاندوکهب هتسک ناذرع فو مهفدنکو لکه ردراعتسمندمنات ا یانعمهدانعموت نکل

 هلا لوهګ واو رازو رد سهم دعم یمعرتداج هک لمغرکوروتفو كلتسس لوا هلسراذ یاز رو روس ..دهترکرادنالان ۱

 هفصهدنزودنمزوس دنک رو رو یک ییحرادونوکو ردو لق رقروایکود هتیرزوا ماعط کرون روس دهب ناپ واچ دودا ۱

 فرا لبس هدنتزو هجم همروو همزوو هدنرو دښو دوز ردتخاهدلا هلمهم یار رود دد هب هناشاوب دوناولاو

 هزو زرد هنودج هدسرعرونس .دهروناجیرلکدیدنوجم هلو هنزوب هرو ردتغلهد هلال مهس یا رردتانوپشوخیراکذید

 ردهنسانعمهنروب هدننزوهننحیوم هندزژو راد معرب هد رعرو .دهب هخع شع > رومطزونههلسرافیاز

 رون د ځد هت درو هنکدزوا كح اغاورونلوا لع ندننوایراطو چرب ر دارشفورعم لود هزوزو

 یس هنا یکلتراضعر هد رک ر ترار د لیجتسصهرر رعردن ءا فووعم هلعماوءاسطالا نیر هد نرو ناخ یروح نادنزوب

 با یساولح هلوا جرو یدسنومق ن واك مروع وج-رادراعرار دنارهمعت ینو احس وتو نو !تازوجمهدرا.د ضعبو

 ردهنسانعمشویواوهعوارد نفس هسو لالو ې واو سوت سوپ یدنلوارک ذکر دهنسانعم هنزود هنر هن روډ ول رار دټا لو هام

 زورفآناتسوتردهنانعم تنکیو لاذتز هلخورعمواوورواک ید مما لعاف مسا هداتعمویورون دملصهدش رع
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 هددادغد د ر ذر هنآد هل سده ومو شاراب :دیدروس دهن هویمرب بیشه هاش یراکدند كنان ج راضموو هنشع کو ارا تعب

 ضغدر دتل جدهدننزو لرتخ دور دب رغصم لک ناک . ددر م6 و دک رولوای رار د ننلاطبلا هلاغشم
E 11رو دیزوط قلوقهکید قلوق شوک نس شوک سراب اما نش کد کج لب دو رها خاطی ومو  

 رووادارب هدنعفووملومقواغصاو روناوابرضهدرب كج هيد توفصو صولخو قدصماغو تعاطاودادقنا لاکو

 رارن دهنسملکسیدازوا نوزواكنادص ءطاهیاهاو رده هاکش . هل اهر اهطاوی+ راف فک فونورمسک هک

 نیک | هدننزوناهر ناو ناو رونلوا یبعت تمد ر وچ دید هنابط راولدو ردهتسانعمساساو لعهد زو داپ دال دال

 روسد هک جنح ندنعا وبا لالغ لا نون م ط حرسولب ردهنسانعم لاوما ظداحورادس و نزاحو یکم غاب

 تملا نا ا بد هب هناح- نالمو ى رع او باسا هنوف هب هنب ردهرصان تلطثروم لوابترارید سد ع هدر رع

 داس رونلو ارتب وک لال قن هرن اکم ن دن اکمرب AE رواکه نسانعم ساساو لصاو ل عور ونلواربعت
 کر ددکرب ریلواو یهنانمن ضوح مسا نان نان رونلوا هاك ندقمالوا تاشوماود بولواداىش تبان ندا

 هدنزلةدروس قد رمشت یل لدا یراترمضح تاواصلا لطفا هملع تاب کر فن نوکرب نولوار ووشو ات بالا یاغیلوص
 هدننزو مهاک هرس ردن دنر هلع تاز از هل سر دشلوا نیر شو فرط نعم ءام دنت ام هلرایلاع موزا و الح مودق تکرب

 ناس یخ وا یمرکد رو دهفنلکت یم وقم هنابلاسو ضراوعو تاسحناتلوا حرطهن دزواتدعزو تفرحلها

peو د د هح وفم یاب لوا بابر دلم ییانکو تغلرپ نوازوډ هدبابحوا کرد هدنعسرهدح  
 ها كاا رکصندقدر دلو طهلنامتانو لقانا ى یا نو ی سرد کر دنبی ود ی شوک مود یادم

 دقاورشنو تعشمو تو جخرهدننزوسابا ساو زاب عانتما ندقمردغاصقدوس سایت کشوکیدنکرروق

 هه هکر دتلآ یر دا ا ریبعتاہ رای اع ردهنسآمعمآ ناساقهدهخاش دراج ب وه شام ها هشاول ردهتسانغم

 و هدننزو حی وم هل راف مج ج جو رو دیردم هد رعرارزواص ن مون لک 7 !رولواثاص نوزواو هدنلکشاا

 نادرکه لسراف یازوواون وکس رو یدنلوا فقو هلغلوا روپشم لخط لرو ردهنسانعمناونعو تارادو هدىدو
 راسو كارىا ناک توطر هکر دکحو فوکه دننزوزوم زو ردلانو قئروحنالواهداب ردهکردهن اعم

 رو الو رونلوارببعتکدزوا خانا ربد یحده دل تخردو روت, دین دهور آءایسو رولوا ثداح یخ هدناواو هدابشا ۱

 هد هل نیمتو ر دقاناروا دام الا لبق بش بکر میام زد زور شو یدناوارکذ نکردهنسانعهزوب | 1
 قنات ناب باب ردهنسانعمهرمو هصح هدننزو نوع نول نو رد هنسانعم تې او تارادوزفو رک ارو نوکسورولوا تا ۱

 هموجعد یاب لات تای رد هنسانعم تح وجو كل شک اهلا لادو ار نوکنس دراوب ردهدنرک د هروسکم یاب

 نرم او رو دید هان سیک خاطورولوا یراذفخ ولو دونو ردهنسانعم هحارووشن طلا لو هحراو ورد ەدنر د

 عقاو:درو اس تی الوو رد هفت اطفورعم قکماو رده رااتعم هلواو نوسلواردیغدا مادا کر دنففادوب لا

 رر لکه جو همعم یاعومال ردعلناو روس دیقاصم او هزوربب ناقیسندنآ ار دنا كما كرا دعم هزورا
 هاو :دفکلاو رده ندهنسک لوضفو دا یو خا کا اقل اقا رد هتسانعم تند نو یه دم دغم دننزو ح

 راع کرونصاسااکو تك ارهز ردهنسن نالدر و نوای د ن لادناو لطم یاری دمنسانعم توش هدنزود سم

 روح هکلوکهدکدروکمذآ هکر روس دەب هنسن کر وصتاو هوا قلطمهدننزو كب یھ مرا سرا فاک نخ کل اوا اوروشلوا
 ردذوخ ام ندنوب یربعت شود هب وب قاخرونشودهن را هطوازاک کر رد طاسوهمشود سفن هدننزو بوش تونرولوا

 مدق شارو روند هماعط نالبروشب هلا كنس عغاطهدنزواوطآبو ردتغلهدږل نات یایلد لّوافرحو

 هدمس رع راربدهشوقنانلورببعت بلد لا دحوم یان عض در و ردیلباقم داسو نکعردهنسانعم ماد ادواجو

 ینلزق ارد یعیر دهنسانعم هزبسودور ؟یهدشئزو كىوخ هلالو محو او كيول كيو ردهنسانعمدرب ول درو ول رو٣ د تیلدتع
 رازب ددهدههدرب ہرع رو دل ول ىدەشودى راكد ید تل اورلردنا رسعترف نالغوارفقاخ ردز زد شمالزو یریدو

 مک ضعپ رد خدرس نشنال مردی وه 5 دهدهیندو وو ردهنسانعمنادانو قجاكیو هددنهتغلو

 یمرا هدو هول هول یدناوارکد کر ردهنسانعم ووب رسان یا هبولو راربدونول هنشادنر هرفراد اف هدنزابد

 ِ هنر وا یا داوایانعمورون د دهدشهدر :رعراربد هدهتشوف داو زود نیت ارت

 سام یر نیا رب E روا دوخ ات اوت والوا نا ةانثمیانوهلوهحواو هیون ر دل دهل ات یا

 بعت ودو ودواولاکتهدینکرت یکن جو رياچۈرا يخون وات قبو هود ارونلوارمسعت حاطسءامطالا نن هوا طسده

 روم دهبس هر اشد قواو رونلوا عت شوک هکر روس دهتسورواب be و هنسدروان تاناوبح اموگورولوا
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 موصعم ندرک سوک ان رد راک ید ینمرتزاسهدیکرت خوردم رتب یک صمهلافارون.د بل خص هدب رع ||
 قامطهدنراحالطصا کرد هن اک ندقمردلافیتسهنح ب وقوضهن زغا لموصعم یغمرپ نیداق هناهدقدغوط نکی
 ردهنسانعممانمهو شادآ هدننزوماظن ماس رونلواهباک خدندکعیا دایقناو تعاطاهلبل اکوروشلوا رعت ىجآ
 الثم رددنسانعمقموقنل او للورمکن وا طفح یی هنسذربهلبا لادونون ن وکسوراورتف دنواسر ون دیدم ۳
 نونوکس لش یک ك لیا ظفحهدنآ بودی وحرب ابو بوزاق روقح هنکوا نوجا نوسټک نوقآهدوهینوص
 هب هوم اود نانلواریمعت لد شوق ها هم یاز مش نآوز تشکبرون_.دروفصعهدس و عردیشوقهح رس لوح ر سکو
 ردیضامندنتخاشنب تخاشنب ردنرم كنج اعقادوب شیدردفورعم هل سرعوراربدرخاصعلا ناله دل رعرو د
 ایتساطتب ردیدعتمیضام هنسانعم یدنرووا تساشن ردهنسانعمصنو لامکیدهدنزو نتخاوش نتاشش

 هرهاظ هسجخ ساوحر دن دنماسقا هنط اب هس ساوح هکر دل رت شم نسمح مساهد نانو لزا تحت یانو نسر نک
 مست هسوسخنامرح روص کرد لرتشم سح هنطاساوحو رد هسمال ها ذدماشهعما سد ص ابذکر دمولعم

 ردهف مصتم سماخرد هظقاح عبار ردهمهاو ثلاتردلابخ ینانردسمدقم كنلوا یر و كعامدیلعر دن وه نالوا

 ادا یماطلوارار دیا تجسق هدنراس یو طواوض هلکن | نامناقه د کر د ساط كل د ید غ ونرب هدننزو ناف ناک

 نامزهدنرانس هدعد بو دیا طبض ی امز ردق لوا هسر الوطهد هقبقدج اره رار یار ظن بول و قهر ار افطرب ولم هللا وص
 شبهنسکو یسلوطهعفدج وا ساط لوا هنهک رار دیا یسفتهروک هنلمقواضتقا تان راعور نم یزو نم طوبضم

 هہتاعور نه ندد دوخ او ن دیاجر دغ تقو نالوا یسهصح سکر ه یلصاح شود از ردیف یساوبمرک نوا هک
 ندنو ناف نال !هوپقالاحوردرعمندنآ ناعتفرواک هد هنسانعم هلا و كرا قلط مورد را وص هنس هاو غانو
 یدلومرف هوا شلراص هکیا نوا كلر کا هکر رب دهنک لب قو ع لوا هلیسر اف فاک فو نوت نوکسهرکس زدذوخ ام

 هدیکرتدکر ولکدهنسانعمزبنورولک هنسانعم ګو زیتوردیفدا رماشاحوزکر هردراکناةاداهدننزوزتس زینب ر اريد
 هنیب د لش رهو ردهنسانعمداینو ساساز لت نب ردهدنرک دموع میان تلا باد رونلواریبعت هلا دو هدندنا
 هو یدنلواناہ هدنسهدامهکردتسانعم هماکب اورد هعقف هم رعرولک هنسانعمدعقم خاروسوراریددنکوکو

 هحوتفم روانرون دهد هنمقل اس امرشوردعضوم نالوا ی ام كغا دی هل رکو کهککدزوا حاغا ینعیردهنسانعمتخنرد

 (لصردس اک ندقلو ماکعتساو تناتملابقاو تلودداین_ ندمل امنسررب تک س ردهنسانعمرو ان نانلوارکذ ءد
 تنعرو تفرح لها هل سراف مح خفو نوفر سک هنر روس دهنغمول قوع شعلحالحن و عا كلر کا هدننزو كن

 ییاککسالراراوبدورد هنسانعم ساساو لع هکردرفدامو هدننزوداینب دادب ردهنسانعمیاسح نالواهدنرزوا
 ناماسوتورت بحاصو نادناح هدننزو رازاکر اد ردهنسانعمناستشیو كلتسد نانلوا عضوندنابطنوحما

 جم یاخون رول نوکس تح دن ردنعسارعاشرب ندامدقورولکهنسانعم یهاستمورو ر غمو یهو خم دمورددنسانعم

 هدننزوردنک با لاد ض ردنب رد هنسانعم لقو ساساو لصا هدننزودینک ددنب ردهنسانعم هجووزول دابا لاد ضو

 هکر د هنسانعم قددق هللاد ےض قدس ردهتسانعمزردم نانلوارکذ هد هخو تغمر رد ردندرهشرب هدنت الو هحرغ

 هلاعس هلالسعو هب هب دغا موس یلوا هلا فدصوریجا ماعطلادعب رد قد برعم قدنفهدلوقرپ ردشع فورعم
 دنه هکردهترمسا یدنعقدنب ردهباک ندکمروهسول نتسکش قد زفلک ادر نالوا قدنق یعسق نرتعوردعفات
 ولواقآ ی تمراص یاو لام هلشیو قتمرف کنرو فافشوالحو قق ر یرشقور دق قدنفردهناد نانلو ارن عت یتییدنف
 مات هحولو ندتعاطاودایشنا لاک نادند ن ردعفادیلشاشنالواهدز روکوءاملوزن لاک الا هنر م تاب .ومطم

 لیصفت هدنسهدامنادندسزا رار دیا هن اک یدندهداراوم رعود صو ندر دمو هرمخ دورونل واهب اک دند تغ رو

 ن ون خف نی ردهنشانعمایساطس نانلوارکذایساطنس ردهنسانعممدق و هنهکو کساهدننزو هلاسد هلاسن یدنلوا

 كج هدیدلاع ناشنورنا ندهنسننالفالثمرد هنر لانعمرن او تمالعو ناشنز جاغ! لح وکر دی رخ صم هن ها

 یراک م احا ندروخراکن روش دهنکوک كنحاعا نالمغم هلن نوکسو رارید تساهدنام كنز ةنالذزا ذر |

 روش دهرب نالنوق باب ساو قلرغآو بالو هلیسر اف فاک اک رد هباکن دک ا هظح المو ر کک یاس تمقاعو
 هو د كلو ج هکر د هنسانعم نارکت هلسراف فاکم فو نون نوکسنارکب یبک یسهطوا هن نو یرداچ هنب رخو هيوا
 نشویسراف فا ضو نو نوکس شکتب رونلوارببعتیفناب لوح روت د هنس وقمتاووالد نالیرواق بو پا
 هدننزو لینسهلیسراخ فاک لک رد هنسانعم علو قع وه دننزو نتف درد نتشکنب ردر دصم مساند نتشک هبا چ

 ردنجماهناد ځونرب هیبش هنکرا ګو رد دنس هلم ی رغ اکر د هنا د هدرخ هکر اربد خد هن مق لکو راز د هنح اغا لک ۰
 سس

۲ 

 رنج ۰

 راذ#ب



N OED PE ROPES DE RAی ی ی  

| 

 سداسردهتسانعم ییلیرغوا تروصوابرو قرزو هلو ر کم سماخرد هنسانعم کار فو دماکمناررولق اف هننرادانق

 كح هر درد هدن دد صو هدن د يقر قس نالفال ثم رد هنسانعم هح المو دقوددصو یئروق ر ان را د نات نک

 ردتس نانلوادارا هدر کی د نفاق ۰ هرکصت دنس :حافر هدر هموظنمیس هلوقم سو عد رح کرد بیک رتو عیجرت

 عیار ردهثسانعم ناتطورامالابو تناوناغروا ارشع ثلا رو دد تیکرت رتالاودنب عیحرت هسروتلوارار د هددت ره

 سداس روت د هنس E كار عثروکر TE کرد هنیتنا یو کیو نهررشع

 خرد کیا نوحالمکح یسهلوّم نیک اقو هار اونو ڪا كمروسالرت کروند هرغصتفح رب بش

 بول آلرتساو ك غا ستوطرمشع ماند ونلواقالطا دن رب خد هدغاکه تسد نوار هویرام امضای شناس راراشو

 رس ءعساترواک هدهسانعمینغوریسا نانلوا مانتعاو جارح اند رل ارادو ملا ندنلا توش د یهنسن ییددحاو

 زانو عقولو عمط نی رمشعلاو یداطا ر ددا تنالورب رمشع یکی اثماو یاب راولشو یاب ج رد غا اقلطم
 هلو دلا دضعر دید وص فور عم هدنسولاوحزارش ریمادن روم دهنشوف قلب نب رمشعلاو فاش رذهتسانعم

 لہلاموهدارایدنکم دا سز عرب مانریما هدس اوز یا وا نفاظتف هنعماهلکس اش دنا , مارا هد شت امز ی اذ

 یکربمزاو بلحژهرص) رو ۵ هر هلکساوهدلد نالوا غارغوا ناکرژابو هلفاف شورو یدلب اس ااا

 خورد رولرکید یس هلوقمرارغو لاوج هلک هکر دلا ی راکد ید زودلاوح هل جم یازوار نرکسو لاد خق زرد
 لذدرابق بوای ڪر ا اوصوب نك هنکو ا ءا ەش نۈر ايامك رلبحماد کردید وض لوا لار مط

 ردا ن دکتر ERGE ردا ونربهدیقسوم ابر مشد ردیدآ تیالورپوردهنمانعم تلیا شقت هن رارزوا

 هک ال اوهمکت هللادرمسک همدنن لوا شغارتضاح نوعاكلرک ا هک نموا قوع شخلجالح هدشزو دنا لدغ
 کردی لهاردهسکلد ل )کمتر هک دهتسانعم هعیطنم سعته درو رو رود رودنب رولکید هنس نوا

 هشزدنآهش درد هشدار[ دیم کر د هعیطنم یزو ر د هیلاک ةدارآدیمدکر در یزپردراو یسفل کیا كکلف

 تاباوهمکت هدنزو ریست هعدن روس دامشدش هدنعچ ردهتسانع»لاضخو هطظحالمو رک هکر دضدا مو هدننزو ۱

 ردیرعمندب سوار د هشکنم ودیا فرت هماع ردك اف ورجي هل ور دتغل د هن دب هن دب ردهنساتعم |

 ندنعو قحرو لذا خو نونوکس هغ رونلاهیاک دنا او نحر دهم نوکه شف نا نحدد نوک شقت

 یوا ر در اب ارمغصت ف اک كس رولوا هرس E E لکش ردەلغنانلوا زیبعت هلروه هدنکرت ۱

 بآ ماغوردیذآ شاهایفرب یلکح تخیرز هرروان نیمر ر ساطا دن کورو د هنس هدر كش یراکد ید نناتحو

 جدج و ی

 فاک هرکس رو د ید هرلد اک ناش كب را ارو ق 5 نالوا نانا اعاعهدن اشي ا ا

 PEE وازاسمدنو اقع ولو !یرلتح وحرلد راک کروم ده یعتو توص ییکرالواهدشنزوهر حسمرل سر اف

 یراکدید هجا هدنزو نرو یک er یر و یا i در و ۱

 رد نت یراکدید قیر فرات کردهنماتسلوس ERY ودر ۱

 بحاصناوو نمرنو نیک ۱ نردرکی جند ناوه انښ هدننزو نابود ناو نوسلوا هنسارت اسهاوخویادغد هاوخرد|

 داو ساساو لع هلاواو ن .نوکسو نون خف درون وولوا كعد ا منو نک |ناونب هلغلواسرلانعم ظفاحو |
 1 شاهور دهنساتعمهایسو سامو رد ناسا بعض دو تو مشر شمر ون در هلغناشواربمتشام ايس ورد هان
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 روس 2 یان .دنیوصمس ات رد هنسانعمهدقعو کردن مای ردهنش انعم ۳ e ردهنساذعهقاشسمو ط رتو اھ

 تس رشع لات نوساوا لر اسو كناسنا ر د هنسانعم دبن نامو یشسودر شع یداح رار د تردا ردفالف هدرب

 شموکونوتلاهللاد RO E نان !هدننزو نزف لاذ ف شدن زاودباارجاهرب یرلکدتسا

 درر هرن رو نور ني نيچ ررام س ند اردھاکر ددل هدب .اغردکع دیشونمغاطیهوگ هوک نیرو دانوطفر د دنهل ر

 هنسانعم نهرحوهم وعس .قاطمهدنزووحو سر دتغلەد الا ة اتم ئالت آره نت از لا هدنادزاو

 لجرنی Ta | هک یکجرم نام هلب راھچم یانو اوز واوا هاب سو رح وک ن د شام رو: رو دیده هلع یراکدد كنم ند نعول و

 1! سدع هد رع ردندنلف تد اورفالتخ ار هاظیدّتب آرتین هلا یم ننغسز نام یغلو راضعد راد ید

 ۱ رخ دلا ھرا مطار و مورد هلن هموکو نخسونم ر هناهافحوواو 2و نو نوکس هوش رربد

 1 والم نروحندنآ هکر کرو دیکسا یخ ا لوا هد زو کب رش نامش وون .دهنسلوقمر امالابوناعرو ا هکاهدنزو هنس

 رربد ر دنکرد خاص ع ورب هذ تنزو تسار د تسامردهدنزک د ەروسک میان فا باب رارب دید مت ؟ورکر رازلشدا رلهننست
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 هبنشهدرح تاعرتروس دزوغلب یدهدنیک ت کردیادغد غ ناوکودو بوایرتف هلیس اط ننرکداضوضخو هنسڏ شازاو

۱ 
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 یران وکر ود كرابر او ردهلزق هکر دنفدا نمو ەد شزوهنوکلک هبوغلب رو غلب لرد جد هنشارؤغلىو رلرب ددریجهو هم را

 هکرونپ د هزوک لوس لوا لوا ہلمالےض لب رذهنسانعم بهذم یو دلم هدشز رو رصتخح رده وردقابر دندتماسدا
 ندتسنءاهوماکولد یار : رونلوا ربیعتزوکه مق هننح اضزوکلوا*اثرظلا ی هلوا شمار وام هرمسطیسهطروع

 سکلب هلفاک ی سکلب سکلب روید دن اوج ییماو وزر !هما :!هماکساب لک هب تاب عم ما مو قوحلد ر دیک م
KET NTE Eیارحاوقح لاطنا کرد هنسانعم توشر بافو فاک ف ذ دشکلت : هژولر دخل حد  

 فاک عض كحاب لعاب زد هتسانعمهدفکلب دکل :رونلوارنعتیروتج ابسلکر تارهزردهنسن نالیر و هدنبج# لطاب

 رامنخایل یمدآ یماشامهکروس د هیدنسل هرکسمو هفرطو هک صخاو یوگا اقلطم هلجج خذو نوت نوکسو سرا

 رار دناز ازستاو ید وصو ایام د اورد 1 حالوبهدنزو حات جالب ردتغل هد اس هخف ك ذاکر دیا لادن

 | هتخاصلاقص یسلنواو هلاقص روکوابقو قص لمال نوکس هلت ردمکرتوردتغل هد هل خف كمالردیماعطار ةف
 رر ګا بارمشهلکت | هکر د ذرط عونرب هدنزو سوره ةاننمیات ذك تواب ر ونلوا رببعت لاقصهتخت هکرون د ځد

 لوډ ردەقتاط لقع یو ولا یلو لاف ەد اعرددآ قاعوارب ندنسهفن ؟اطماشح |هدننزو حب ور ہلیسزاف ےج حوا جواب

 هس زرزوایراح وطسبتو ناوااو رک کرو ب دهتمالعناشن لواورار دا تراغو بهت لیسءانا نالکن و دکور لر سک |

 هدّسز نارا RES SiN نود!ندرفاب رنک اردنرلک- داد ارمبعت لعایلاح رار درا صن

 نالوا هدنراد وهعم عض هومكناوسنوز دیس هراتتایْرع رقنالواهدنشا هکر روس دید هنکښاسورخور دندآتذ الور

 نانلوا رک ذ هد هح وتغمهدننزو سولف سولب رار دیا قالطا. نع رب افرظرونلوار بعت لحلب د هکر روس ,د جد هدناز ےل

 هفرظ نالوا صوصح هکمعاهدان هدننزولواس لول :رولک هنسانعم عوضحو عو خو عض اولوردهتسانفمسولب

 یتدکیلکشپ ۱۷ را NEN شارودهدتروص E د هفزظ لوا هدآوخریروش د

 مالغو لوه د زو نولس نولب نول ردکعد تعاجوموق لولد هدیکرت و ر واکه دهنسانعماضقوهيحانورونلوا ریبعت

 لعسم تانکوت ا9تغلح وا نا سقط هدنابحوآ هکر دودنر هدج وم یاب لصتمهنفرن ولنا ,یکیایر کدر کناف

 عابو نکحاو نمرخ ردهنسأتعم هارو غابونک او نمرخ هدننزو نم نب نب ردهدنزکد هحوتعمیابلوا بارد
 ةبحهدس رعردشع كنحاغا یازقاسررید یخدههویمنانلوا رمعت كابناتحو شونمو رون د ناوش هن ران حکد
 رون د هنلت کلا ق وچ هدننزو غامد ځان ردهتسانعم تون هدشزو هتارخ هرن رار د حو غالتح هدناتسکرتو رضا
 هم ودو یر واهدمکرت روس گاه ر رهن هد دمتم جز نالوا هدنحاککن تمت جوزرور RE NTE A زابو

 هلئا مسد هذ راغ هک ادخ ماش ییعد دراما دراما رارید هم وق هنس خج واو ی یاو ینلا هنسکاواراکرت لصاروتاوارعت

 ح یندنوحا مخز ےشج عفدو یک یراکدید هل ناهد وع رارب د درا ماش سرذلها هدنعقوم نتو رد ہترارع ۱

 ردهدنرب اشاد درج الطصا راد تسرلد انعر هح درا مان نامه هدنفصواس زبور هلجزا رار درا دارا

 یناو اک ردهنسانعم غانو نوکس خاش جا رووا دار هدنعقوممسقو نی با هست ایه

 | روشوا رعت فاح ناق دکروند هنابح لوو ی ربا هدشزو سسارسلاواو روا روم, دهده هنسک نالوا یسهحوز

 ۱ هماعطناشلوا بطر روس دید بنت هک هنادراکد ید شوشم هدننزواتنع امف وم یاب اش اش رلریدنح هدب رع

 | خن اپس و ہٹ اوردوراد ییاودیرلکدید یزدانی یکیرا رگ هدیکن کو دنجسا تاس شهد ترور کتل رداد
 زا ندن او ردقناسنا نأ یماترولوهدناکشیسه# نیوکه نبعد موق رهیورادو هنسانعم یم كرو کرد یم ناتو اس

 هد اهل وم یان لب رددنههرول نخ تلور ولوا لصاحهدنمقلاسل ارش رر کورود م ق روو لٹ امهضاس ق اسؤ رک |

 | یرپهدنزو همومخمهلا:اذشمیان همون رون د هالا یٹککااصوضخو هنسنیشک ا امو ع هد زو لدنص
 1 ییست هودردت اس لشد و تو ارقام راس ن فدوتزایک ی یکیتشمرصغادهکردنخ اغا

 راد خدهرفوهسکواهنشهكنابوروآآبوداژوا نتو هسب مزال چرب هدودنکر دلم >رونلسوح هدم اندا

 كي هددعتم حاوزانالواهدنحاکسن تعدحاوحوزهدنزو څر ےن دواوا لصاح ندنوبهنسن تحول یرلکد ید قبو

 هداکرت زکر دهها تابنربورونب دة رضه دہن رعراربدرکو ن هدرا د زیرو شلوار نعت هموقو قترواهدیکرترون دهن رره

 هدننرودنح دم روم .دنارکسهدس رع هامنو روئلواریبعت یم لاد کر تو چيلا ر ذب هدم رعهنمخق راربد لا لا

 ۰ غانا رونلوار بھت لا دیکر تو لصفم هدس چ ردوا نالواهدنش وضع یا یربراو یمانعم :یکیایرکیا

 بالودو» هرکدو ووو هنبراقامق قدنصارثک !هکروس O CI :ثلاترارروا هنعاناقاستوط هک نادویو

 لا
 دا“
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 رذیدآهبر رب هدنساضت نورزاکور دیسهدازردازب نان راترضح مال لا هبلع ی ساملار دمالسلاهبلع ضخ ترضخ
 نولسمه راما غلو ار ضخ ترضح یس اكه رد لوا کرار دنا ل ټن هن وشر دراو مارک ادلوادقا لر فاو ق هدن آ

 هلل ۳9 لا ردروطسم هززوا قلوا هیون مزک ت ااطيفا سا “ىلع یان مان هدالص هد شزوالملد المات العا یدلوا

 عدل ونھ یوذالنوف ساتیلب ردسابو درا هدهملاتوهتات رذوراد فو عملا ي نالوا رعمودل اوت هدننرو

 ردا لعف ندندسله کرد نخ لى ردهدنرک دهروسکمیابقات بات یدنار نیکی سانار دیا ےکحرپ

 هدزارشراریدحدیدنهرانآرولوادییشهناول زادندآهونمرپ صوصخ هناتسدنهو ردهنسانم عضوو قموقندیله

 کوک هکردیدنه ةو هرب هس هدن ړنعرلضعدو رونلو اریع)یرابخناتسدنههدنس ًابطاو ور طهدس رعو نیرمشلد

 ردهنسانعم لدفدو لوضفزقاشکیو هوابهدننزو ی داکهنالرولوا ه دنشه یرڪشولادرز ىز ل یدرا

 احرور دتغا جد هدننزو هرارکه لن اتق یابورار دنا بزم دنر اشو تسهنرب یرب فا اون ے ابر ۲۱ ظفلو

 زال هدهتسانعمهدالب نانلوارکذ هدمح هددحوتعمهدنزوهدایز هدالب رو دیدیم دوسروس هلمهحو ماسلاو قلعو

 نکد هدننانوب هل اتق یا مف سویسالب ردهنسانعم تسانمیو بب رقت یو تهج و بس هلیسراف یاز
 اادردهنسنرب هش هب هششققءة>راربد رصلا ور هد رعروسد هر هسا یراکدسارمعت آن کد هماعو ىست

 ¦ ەدەحوتقمەد شرو هنارک هنالد رددنقمهقاَقش نالواهدقاباو هدلاو هننلعسرشنداج2 ییفوصمرولوا هدنراک ابرد

 نوکسومال رسک تب ردیدآدرادمولعممنربهدننزو شخرب هل اهانتمیات سىتلى ست ردهنسانعم هبال حورنشم

 رار دنا رسعت لعوص هدرارادد ةر رارراةنح كَما ندنورفهلکن کرد * ششرومدهدنلکش کش غد اسیا

 درت ر جاتقا نام نیش حر زدی دا تکلم “کم مساهلف اقر مسکو ومالهنوکیپ زمقلب ساقا درا راریدهدهنشنشیاکو

 رو هظو قاطهو ناول ا کوروش دیده هوم هد دف وری ماسه هراز مشت تا دوو تم ی

 ِتیشتوقعسپاب هلن لا هلال ..کحو زار دهفرط هدر عروس دهد هنسن 9 الواظوظح بحو»ی .هدهاشمبولوا
 راو در هدننزو سکی سکلم روناوارییعت م غغ دکر و کرادی اتم 5 اةرارشو شت المال نوک د

 زد اا توشرهلااقو فاکے فو مالنوکس راک روس دهدهنحوآ لراولدو یسهش لراولد نعد ردهنسانعم

 رد انعم لواحدوب هدننزو لقصم کلم زوناواررنعتوص لنا کرو دە وص نجا یرابهدننزو كوخ تکاب

 قد یول يا لنا هدب وم یانژنیسنوکس یا :ردهنسانعم رادقمو هزادناوووا هدننزوعفرب نل
 نیدنلب ردهتسانعمدنلب نايا نک مد ین اب داد ا ید فساعلت هل افو رارب د یخ د یک نا اودو هقرو

 لک لب ردهدنزک.دهموضم یاب ثلات ب تاب ر دنعلهنهلنلزاف یابوردهتسانعم نیدنلب حورمشم هدهحوتفم جدول

 یفاکم ف خت لب راریدهماکنادو س هاب هب هنسک قوحیف 1۹3 سوهالثم ی تخم کو ترم می

 یا ردهتسانعم رو بارش یربراو ین ترد هدنرو لنس یی روس دهش ثو5 نانلوارنبعت شوقناب هلسر او
 هنس اثار ار دنارلکنر زانو فلل عاوبا هکر بد هنر هرابیشدمو ناسحم لوا تىلا رد هننسانعم هلاسو حدق

 لتصهتروس د هنغورف امر هلو مال خم 2 ر دیدآولادرز عن میاررارردشپاب نوجا تفیز هی ررزوارا هقو دنصو ۱

 هبودالا حاصعو رلرب دسدع هدس رعروند هکج رهندنعاولا تایوبح هل مال ےہ سان یداد ارويمهدهحوتفم

 مالی نسل ردحورشمدطا قم منتساانو ون هدايزو ردربجتا ضاس هکردبا مسر با ض با نیت غلو یحاص
 لج زو ناک ا ملت رازالاصهنژ رف توصآ تاه TF EKE دوخ ابو شیش نلاف لوا هلن توکبو

 کر دیرد نانلواربعت ناتالتهدننز رو رازلک باهم نیغ راغلت اغلب ردهنسانعم كسان موق رح شلت ند زج هام ن ندعو

 یدنلواانب لی ززدنکساردیدآ هد رب هد رق تالظورراب ه هرهطهابرتک !ندنارولوا ee وکر دفورعم
 نالوا کللازاد زدت الورب لقتسم ر اغلب کرابدیدراضعیو ارت دز |شعت ی طوطمدب الخ هلغلوادرابهدّساع یساوه

 لالتخاو هشدرفو اعوعو هنقهدبزو لاخر لاغلب الاغلب رد وعم اغلب هدشزوقاتشم قاغلت رر درافلد حد هب هد

 دغلب رده رانعم اعوغو هنتفلاغوربشکو هغلابم لب ار زروشلواقالطاهب هنن الوالى هج وةلام نکردن

 هزغلب هدغلب رد هنسانعم مادنمو عوج شاغسو شانوق هنن رزوا یر :یربو شارو تکه ررب ا« چم نبع ضو مال نوټ

 تن دهدنکن کا لا هستن زوم رک مشبخم نشو نشو مال ووکس دن هنشعلب : ردهبانعملوایخدوب

 از دم نزل از غلصف:دک لا ینانارلرکح-ندیرب هدقدص اهن | تاک دار ناطق وج هنلوادیضرار روقدن راک قازود
 تبسم تنادو دہ یف !هکرون دەب هنس لو هلن مخف Ent دواک کر ردهنسانعم هدغاد اب هلذیغ ےض دنخل دنغلت

 اوکودو شات ندرزغرارب مو هدنزوروزرن روغلن وغلب یدنلورکذ کر ردهنسانعمدنغلب دنغلب لو ایام الو
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E ۷یاعو مالنوکس ردا طر هدد دلو نلاکو رسد ن کیا ورق ماش هدقدلزا ناناعرلدووسو علطهدکد تا  

 ردندرپشلوایرو هطء ادا تنکمارب , ردسقل جارار د ی ح .دمالسالاتنیف ریز مدروپشم هدنناناناس ارخ هلا ے چم

 گلد ه دکر تر داق هکرذهاشحاز هداج زاغ راق برا ےب ےئل د ون ت ا هدهنعاشنآ ارشو ردشخلوا خف ةونعو

 ردنعما امنع هژلا یضراوح ترشح هلا هم مکر هدلن روس د هنانص مطب لد ردتغلهد لة لهالر دنر اکدندیشاط

 نمودار MEA ۳/9 یارعس رووا هد سدح PK وشمر EN ر نادل
 هه و ه ی

 هننکآ اب نالا راب دادا و رد مناسب هوط | یک ی هدردیاادس نیت ل لب

 رادقمرب کرد رل ھو ون قاتما كنعاناسلد صلاخو ردنارطاةتة رکا هشدش لواهزو نم تد وطررراضاهشیشرب

 یکر ال احدرغو نوناواربطقت ب وصیفاضو رولوادقهنمیک دلاسا رطقتهرطقرب ندناه دوسرغط

 رد ناخشا نیک دی ىر غا كن وغرف ضوه یکی دت تنعاغاناسلبو رولواضامس یکدسهتخد درالود نولاح

 ناسللا بح هد :رعهنمگر رد ردندتتازهملجلمالسلا هنلعو انس ىلع یسعترضح زول نحر حشو یدنا

 هره شع روهاضعا شن رخو شازار دسد اور اج هذ هنانرار دیار سعت یان نسل غم رت هدنکرتوناسلسلا نهدهنغابو

 اکا رک انب ر راارا قلفوع ردفورعمتاب دن یرلکدند یمضقهنکه دیک رنک یو هد اس اد یر ات

 ماعلد روند فاطخ هدب رعردیشوق ےن ةنل رة لاکو ناس ناوک ومال خخ سلب رازاق اب بورا ة ج یتغادراس اتسور |
 رصاعمهلا مالسسلاهیلعوانیب لعیسوم ترضحردروشمدناع ردیاب هدنشزوماخرف د هلا ةهلمهم نع

 .یسھصق ر دوله یتیدلوا نارسخ رصرص ةدرکداد رب قاعا نمر یلاعت هناضق تقام دیار دلا ناعتسمو

PFدسافو شهاکح و شلفوکو شقوق قلطم هبا هیچم نیغ نو کسو مال ےن هدف د ندا یه اا دینار  
 ۱ هلع خفر مالن روکس ردنغلپ یک مدادوزوج شءجآ او زو راهو نوا نتلاصوو هطرو«ندکیا ال دهنهنسد شل وا
 دلو كندربو شا یاطرب هدننزو هدنکرب هدنعلب ردهنسانعم مانشدو سوردهنسانعماذتو حدمو ردن دداذضا

 شلوادقعنمو نشه اکیا فک بیل اپ بارسا هک -خ ور ورونلوا ریخت تالش هد کی رتدکیکول ةقراو

 قا زهر ج یضامندنیشفاب هدشنزو تب لا تشعلب یک ناخ شمش ووا وا سعتمفالصا هکروناد هب هنن
 ندافیک الد هفک اد INES هلن ونو فاق ردنقلت اوى دا

ESTATEدا1 قلا انها ذم یموسح د وچو دی چ الو فیکاد ام هرزوا یکلسمه  

 شاط هلکتا ردنا ناصح هدم دق کر دهنسانعم قرن تورد هنانعمزاوا درس ەرۋ ۰ نکلاهلمسز اف فاك: کل نكسب

 ردندنغو ن دس کردی جانبی هدننزو نون نو رد غل هل یاد رب قاتا مارو

 شېرۈلچشمرارايارېبعتى مرر شب نوسکنا ز زلۋاەدابز ندددع شد یرالادو رولو یخ ی یارب زو حرت هداك و

 | روکوقلص هلمال نوکش هلن ز هلت زل زاید یر جنرع هد زعکو ر دیونخ كنند قارب ش ها لصار دم اغا دیا اک ریز

 انوا كن هنر ههلعحو نوت نوکس خم لب زونلواربعتل اقص ةت ه ول افصیسلدوا زوس د هل قصاص تننواو

 ) در هدهنکشیا نوا كنو قو ردهشمانعم لاعو عیفرو لسکو هدننزودتک دنلب نردهنشابعم یرادقدوهرادناو

 | رعهدنورد یارکه لب ردیف وحزاحهوح رب رد چد هنسهوخرسو هنر زاورب وددوروس, دةفکسا هد رع

 رد 5 نلدهتسک,تمهالاع + ظذ دند روند هر هتسک نالوا قسهسعاد تاویو لالعژ هاحهدنعاقدو تمظعو

 اروند هتنراورب ومشهدلوقرب وررید نالا 9 هد : رعروسر د هنکشیا بتنی كنونف هدنزو سیزده نیذتلب

 ۱ یرلکدب كند تواّلسمو یروبراب لن ناب ناتو TIF از ردا هدا زو ت e لب هلحم تشكل 1

 لوتربر هدشنزوهباسنمه هباولب ردشع | مسردلناهب رک رتو ییارصک ل فن رقولبنس یغاوب نحاصءالضفلادیونو اا ل

 | هلبحوهعدخو بد ر فو بد هدشزو سژرع سواد روس دفاطخهدن رعرد یوق ےقنلر کرد هن ساتعم

 اات قاطبش مدآ هبدنسک لواو هبلبا لاقفعا ید ها لاج اور کمو نامز بوس هکر ارد هبهّسک لو اور هنسانعم

 زاید راش دیک تو درانلحهدمس .نعکر دیار انکه دانا لاتعق یا نوکسو نیس رسک ننوطنسولد روتلوا

 یکمر وكى ناهواهداهچ قو مدنالیسو سپر اب هد هو یلوارواوار ج رکی دک نانحاغارانن املوا رعم دا
 لیزر ردرظنهدبسر یحدلدنولد هدانعمولودنسانعم ند وحراس” 2 لت حاغادرنزو تسورعهلن و كيولد لی ولد ولب رد عفاد

 شاظارو دهبوت نالواش نیو داساقطمهدننزو یدا یخ + اتست یاب یداملب ردهبانعملوا دول هبوات هدنرو

 ما هدنزو ناساغ نال ناتلن ردقو دهاشدهدو ر ط کی ار دموع اس هد زر ودارت هدرکی دلو یک زار مو
len 
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 هم وجم یاب تلا با رر در لز ن ودیا فد رک همام ردکوت كوك راک با دو هنتوا اکو نالوا لنمحت

BOWE NOREEN eقیراتوهصت یزاویوراطیزخاهکرددق درب مسقرب سیر  

 فوصوم هلتفصوبو رد هتسانعم قلوا زسن افرعو لقعو زسه ثلات ردنراکدنا ربع یہا تاک روا یک

 رونلواربعت یتناب كلو هک ربو تا نالدرواک بوش هنود كلوح هد زو ناصقن نا نارک روش, د نک

 ۳ ؟راموراتونامو ناخزدندنلسق عا ہت او هوا سم بو تان و دهی اور یدک ین ینا نا خاک نوک 0 هسک

 هارو نادانرعت ندنافرعو ناعدا ازا عروس د هبهنسنراومهانورسقشفانو زنم ادناو طملعو ن امر دو دا

 یی انکو تغار نواهدنابیکیا هکر دهدنعهر هدحومیاب لصتمهب یسر اف فاک ناس یه رکی رونلوآ قالطاهن هنسک ۱

 تشرزو هعیظق نر هقلحرومد هکر درز هبج ع وهرب هدننزورتفکر کم رده دنر  هح ومه کاب لوا ناب ردلعشسم

 زر دیاربسعت نر هعرو قەد یک رت ےب والتف هدنات کسر ارکهدن رل وک كنح نودنا راوتساهّسر نوا روح راد ۱

 ردیج اغا هکر فدا و هدنزو مش ی ؟یرونلوا هیاک نکا | افخاو تکو ن ومر دصاو یم رایو كعروا ن

 ۱ هلا و حدق ثلا دهنساتعم بارش ترش قاترد هنسانعم رنو نارش یرب ر دراو یسانعم شد هدننزوزا مدا رانا |
 تاک ا زا قاههمو تفایض سماخردهنسانعسمو دناو هصعو ےغ عیار ردهنساشعم
 مود یه نکس داماش اچ م قللوفو نگو نهج نا اوهولهدنرودنور دک دنکب روناواهاکن دکش |

 [| هروشسکم یاب فا بان راریدذیدت هد رعرو د هرا ارشنانلوارسعت هرزولهدشرو یعد ئ ن5 و دهنشاثعم نک

 ڻلسښکو للزواو لیمو تكمرزا خر دهی اه لعد O EEN e ل دهدنزک

 ندرکحزاکم ردهتسانعم زاکم ناتلوارک دهد هج ونة مزاکم نوساوا یزاح رکن و سلوا قبقح رد هس رلانعم
 هدناب حرا هکر د هدنع ر هخوتعم یاب لص تم همال نا رب یرکیرد هنسانعم ندرکز اید موو سه دننزو ندزرکض ار قم |

 نانلوارسعت هک واهدقاب هکر دهشناتعمایهنشاب لت ردهدنرک د هحوتفمیابلوا نابردلعسم ییانکو تغل شش درو | ۱

NEEردتراعندت اید مکحرب هات هج قرت هر ؟صندش سا مکعب هثشرب هکر د هنسانعم نا  

 ردهنسانعم ولو رص وراز وا ایی ندناروند هناسیرلکدند قوارصحو قلهغوق هدننزو جاور حالنا ۱

 راضعدو راربدجد مهفلارتو ممه بح هدس رعواندرقناهدننب و ردندنهرم فورعمیل او هدشزورداهب ردالب|
 اصوصخو رونلوا ریسعتقلنداوآ او ناوک رک دمشسانعم تراز قا هد ارد امونمغو ردنعما كن رش هدن

 رکد هکرد مسناتعهردالب رودالد رودالد :ییکیزو# اسو نامتساو وصراو 7 ردقلناداوآ نالوا ضو ضخ رها ارت ۳

 دسعمورد هنسانعمرح او موس وراک دز ۶ وهداکه دالر ر ردنا قالطارو دالدهن هتسخو هقدصدناتسدنه ویدزلوا

 , | بلعشلءادالط ہا کرس یک و کن اغ وج ینهیردنانشایدگر دمو :ورزآ آ یساهدننز زوراهب رالم رواکهدهتسانعمراکه ضو
 عور هدتروٌلرادب رال روس د قلقلەدہ .رعرذشوق ناتلواریب عت كاال يج نو کسوار خف حرالد ردعانهنشع|

 نوک ابا 8 هل مه نیغ نوعاسالب نوعاسالب روس دجد هن اره وج جو نلف راد رهوخ هله دابزو زددالو رادرهوح

 نوش دان یانی رپ ڈ لوا هد وا هد تاب ناسازفا اردرسا میظعرهش شرب هدسرف رغساکه درهنلا ل نیا ما

 ندسرفٌّلولم نزولا شال یالرا زاها فرد انس اواو ا خلک ھنن امز ناخروک ی ندهرکصندنتافو |

 ههنسک ناعما بحاصو تقد له اوانادو فراع وزددا هدادربو ردنقلم هل هاشکامناطاس زدنلعولاماق هاشزورخ ||

 یک دید ا هنر در حا وهدهفاسم 2 قم رو .ت تردهنهدالب مان ناعهاشو مردم رعمد رک الد لج رم کو روکا رعالدروت ۳ د

 نانشادوحررب دیس رعازوکط هکر تر د کو کن اغوجت هکر ده ورذ اهدننرو لاک لالد لد ر دیش هدرک اش شالدنانلوا ۱

 هتع طو ندزازا اوس غرو زادک اومالآ او شد وشت 5 هاتشیالب ردنفدامو هدنرو راد تالالد رادول گرلکدد

 یزدی داش سس راک عنایت کز هنر و هال رولو 6اک نود اییوهشرام .یااح ۱

 هغادرب ناک ماه دزو هل ولو همت كمبو هک ياا خفو مال نوک کیل هک ردهنسانحم یسوروهشح اف ۱
 نیلب نیل رولک هنسانعم یرددوصو تواتفو هصعورو .دهدهتسهزاوآ اتنمو ەد قاق یا رصورو دلو ارىق «مشکرو دار

 ) ارو دیداشا "دلت فرق هدس اطلاع اند تواز و کریو و ول ۱

 لصو سرا یلصدهدمن و عردب ابن یراکدیدیرسک تیاوقاّموصغاطندنع و قاعوصناسهدنزو سوم سواد سول |

 یخو ضا هد اعراربد سو اد ده یدنز ناخ ندعو شاتعشخو رد دابو راحه دەنا راد تل | |
 ea :دمیطو زام رمد تل ن زغال دوف مال را دلی (یالطا یدیز غزا یک كبر ۰
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 نكاد االفغ شخاوا ةت لمار هګ رع یر هکر دراو یت هن رح ترد هضاب لاک وذیارووط نادك ۱
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f HEED!هاشاب کردیا ماعطرنو ناردیاریبعت یو رخ انروطوواهدنکوا كيور وتساعد کز ارد هنشو اب  

 رعت فاز ون هکر لد د درلڪعڊ ا ا 8 9 ددیما :[الصهد دزاددضعب او یشدن مهد )زاد مر سرد دعارتخ اهبلاراشم

 هدحوتفم بایرب هاردهدنعر هدحومیاب لصتم هناناس < ییزکسنوا ردیفوب < یناخارغب فارودو زدماعطناغلوا

 ردراو,یراشدردح اع ۲یصیزب هکر دل (نانلوا ریبعت هفت ندنتالا هعلوح هدننزوفد فر : رداجشم یغلزوقط

 لوا هلتلوپسوب ایکس نفر NTs یاعا ید لواه :1یجاعرآ ههلوح نود زازرک ندا[ یراشیدت آئ رات

 هخمروآهرزواروبزم لاونمو قارطهحااغا لوا یر ههلو> كتم رب هلوا کعسم یو شلقصزب هک اترروالتنالنن |

 هتسارک رارکاودو هجاعا یرلکداد اربعت قسرا واتهدزورازه راغب زازب ,د قند نتفداک واز دیار بجز هت

 کرد مانع هاکر اکو ید یوا ڑک دکر دنا تعم فن هااةانشمیان : یرتهراردیندهب ي وج یولد در دف وص هتسارا

 ]| لواوردهنسانعم رک وول و دوکنالرحاص بوعي ند زا ەد ماکت نیح لجو ءاق نوک ےھت مد زدمهاکز ر ههاوج

 نلاع لواو روس دهزعا ناو ۲ [یزاملاسام اد مهد شد هدندتع راضعتو روس دید هب هنسک ناللحاص کو وک لوقما

 میهن ارتش متفب رد تخل هد ہلےسراف ےچو رافراص یاسا یک یشیاهزب ریهدننوو شورو هغادود | ۱

 هنآ ات بویلغ» هنش اب كد ری هرات جواد هک رد هنن هاو قم فر اچو هجرالواوردهتسانعمریکو قوح هدننزو ۱

 هدنزو نیو یا ناک نیک ردهنسانعمتعشحو ارادور فوزکو تمظعو:تکوشهدننزو شک س شه رارایوط |

 تلدصانقناو داو هودناز هصعیلومواو ن لوکس م یه زد هناتعم نش ذهشو ردو ی ادراخو اش نوک هدةنغلب ابو دنر

 یرعمهلن ول ج جش ر دتل داف ځفورولک هنس انهم نتلدوزج اعو مو غمو لولمورواواربعت یدنت دص. هکر ردهنسانعم|

 یابلصتمهب ین رعفاک ناع ۳1 زوقط نوا رو د ید هنالءن نالوا یرمعم نادنحورادنالس شذحرب هدنزو

 هد زو کت كی رد هدنرک د هحوتقم یا لوا بابرد ل تنم یی انکو تغل یدب یکی هدب احوا هکر دهد نسر ٥ دونم

 توخاغو ندغنام کچ یسالطور سکس رای طفتهزوکنت لية قاق تال هغيروق ل شزرذهنسان هد ع دقضو روت

 | تلجاعا قیص عفاو هدناتسهوک ی عد ر واک هدهنشانعم هش» و لکت حو رواکه نس انعم ءاک نرکو لح قجهنغص
 کود هغرفهکردهنسانعم یسدرابخورددآ هدابرب هدرهلاءارو امورو د ځد هرب قلوروةوقلن امرواو قانو طواو

 رینج ریکب رونلواهباک ندارد دابراهنولبل ن دو باراک دولفا یباهداغ ردةورعم تارت نالوا ریبعت ||
 هد ښو هددنهژ هدمرصوهد رض مر دوراد فور عهو لم نانلوارسعتهبنش رابخ کر دربنچرایخ مهد شو ۱

 رد هتیمآنشکا 3 نعوزهدش زو هکر هم کک : راد دندز د دنه ها وراضعوورد رم رع لر ھر ردة یا غاز وحبیدرنک | |

 ]| ت تخ نتانکب رولک مانع راک اش ةواد مورا زب د شک لخ هکرد ورق ترغوبتسکو ردنلشکولغاب یه |

 مزراوخو رد هنسانعمققلاص ندیماوش رد ما لعف قد ندیمازخ هکردنممانعم مارک ودعا لعق مسا هدننزو
 انا دو لخاعەد اغ ەدىنزوتاسۈ ب ناس و تک ر دەب اهر نادنکچ یار دیک زنا هداهوزد داش از ن دن راه اشدان
 هدنس حرم بانو هد هژوس کرد ذو ید نالوا دخت لاءدر و ,هدءبرو یازفص یارک فارکب دیر نع ارو نشوب

 دراز الو هرناکسنامشو كاياردن ناک ید نوچ س خنک مدر دنو نا نج اجرا ؟یهدندنعراضهورواواولتطو | ۱

 تار لن یی دز دژ اقوام اول یخو هدنک ت ر ناممکن رد هنسانغم یارک هد دزو یوتن یورگی ودانتک ۱

 ۱ هقکن هد وع رج دنزفوو دال کرد هزاع وزب نهج نیش عفو اک نوکر هشکب دیشکد لری دتسسپ بول

 تورد ەل .فورعمیلیعسا هکرذنفدا سو هدرو مع کای ي دب د ردو حول صوصح هرلوضعو برا طعرو روا دا ۱

 / روناوآمضت لوک هکرون ندناونح تلنلک یوم ریتم نب ررېدنچد یاهو هکویوز دن رع نرد 1

 روس دفدش هد س رعرونلوارسعت ه)بطو هط وب هکروٌس د هشسهناشت یواهدعرو لوم لوكا هديل سراف فاک

 یلدا ۳ رولواعونصم هد.تروصنا ع ردا خو ر هدندنعراضعدو رار د جد هب اک كج هما بارتشو

 هدمروهبوع .هنوکب هتسانع»نیووح ريشم روند هدد نشازودند هتک هدشزودلزوگ هلن و لنوکد تركب ردد ال

 شاكر دنس اتمر نان نما اش یانومنج ناتجوھكى:ىدنلوازکذ 3 گرد هات كێۇكك

 لاج روس دهب هشم لس هاتف اتو قایلسا یرلن ابیکد او ققلاعو ی نمو یتهنرواو هضوزوا هدنکش ی ۱
 الاحو یرعس

 تش شه نارکد هتسانعم مور روم و تب ردد دار روک یاب فا ناب یک وانت نابنلوارسعتهتتسد راحه مدرک دز

 یزعالنس وک زنهرکو ون د هما ارش لوا یورهدبشورگب رد هلاک ندو ت رس نآرگیرونلوا هک ن دت ناروح

 | عورش هنلوانتو یرش ز اونها روت دهن هدان لواتصاحور وئلواقالطا هنهدابلطم نار ةطا مر ب هوا شد الحا

 زی را ها زاب هرم نرو اس ایف باس ساک درد هشلاتعم كانكى حو رم دید وهم و هلا شمالا
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TE ۱هدنشنزو ازد ارطد طد زدن اہ نیرک دید یکنکد نایوح هکر دزه خرس اد هدنزو  

 هدنیزو ولاتفَس لا جم یا وار ار طر ردتغل هد" یلدیاو روند لت هدر رعردهنسانعمهوکو عاط هدنانول

 | هدنزو نوزبامز انادیق اب نونجارطب روس د عدقضهدمس ز عرب ده هخوروقهدننانوهدشزو نوطالخا نوخارطد ||

 نیعوقوا هغب روقو یال ریز یک نوکواذو نک اوتسنامهدنکشردذآ نابربندنعو رب سفر ەد نانو

 ازدنک م ند نویلاس دبا رطب ر نانو طفل نویلاسآ رطد ر دس و ایوراج ,هدهعرارز زاوا یر لک یزاصزارب د داف

 هژوکد نهم كن رانا تاو رم ولا اغ د یسفرک غاط یی اتار لو اعم سفرک ویل اسو غاظازطب

 هدرهس یر ید دقن ندنرابد ور متقابل ابو شور دهزپس نانو بعت سون عملا دار دنالنول

 | سو دغمیب کو نموندعمی جک"تژدبا فد رگ غاؤع هدعد راددد نیو رقم نشزکابودنا تفسن رس لوا هلو

 رون ددنغاب تفنهدسابول زالو تولبار نما دیس ید ر طن یدنعحدراضعدو ز زودعمو
 قانو ىك جزو هاش دار ب نۇ ياھ و د قار ذی یحارنص یار طد ر دنس انوزاح هد هعناررازب دراز هد اسرع

 نوال یا ید عن رد یتا عما یورو یی دیاژ ودیرتا نیک لوا بالرطسا !وانفارغحور یک یی طسح ردیرلدسا

 قدرطد ین رظد :ردهدنرک.د هرو تکه یان فات تان ردیدآ تالوربهدنسهز ترغمهدتنزو .سوونکشآ سود. سویلطد ردتغل ید

 ى شاو یتا نارطم رد ركل نیر ایز د هدنین هم به ذم بح اصو دن دار اصن تام هدشنزو یر دنز

 دینار دیدآ قوز سها وزي ندر وغم ف اط هن ور دهدنس زنم ق ذو م ساعشو ماما قیلنامو یرقم سدسقو

 هحخ وه هک یاب لوابات دلم ی بانو تخلجوا یرکب هاب کا کر دهدنبهرهدحوم یاب لصتسه هم نع نات |

 زارط راغ: زد صخره دژ تشورمح هدننزواطح ۳۹ زدند هروردهنسانعمیدنخوروقح ,م خیردهدیرکد ۱

 افیلدب نعورونرد هبیوحل یراتدردصت هن سارا هتسارک ندا رار کا دو راكد تربعت لاو مو

 ییدآبودنا لکشن هللاکسانو کا انوکهدرالو نلاحورمساروس ده ابار لوغ هدشزوهمامد هماخد هماخد ردتغلهچنا

 ۱ قانلقوقوافر دم" وسک نالیکهشاق ام نکرد تای انعض کم دنفزو قامت بابا ةى ریال دا او ان هوك |

 لیرغو مفرد سال !۴زلریکندنرزوا باو اوت اهلجنر درون يراكدي ریتناتفق هک رام کرده انعمیبرفو : 5 |

 رهش هدنرع قارغهدیترو داهرف داده ردتغل هدا اط یدیانو رد فرع ی فهحارفو ردهدنزا هج ارف هدنرابد

 وقر درېشەدنرصعناورشوا كدر ساز کد لی غا یمخ ااغ ینا نا ا

 گدبایداع, لا دادو لع مدار یارب ابو دنا منا یالصو ماعز ان بور او نوکر هدتفه ی دیا ا تکل خابر صز

 لطوظَ نالزا هددنشجن ۳ دیددا دغد نونلو| فف كار دیک یدناو هیت هروب نمزهشنآدلو اهدا |درکص

 | تزاع ییعدلاحاد ادعدو نازح داد: رون لوا لامغتساهدښماق نو نراهآز اور دفوو زعم ول ددادغدطخ ردك

 روش زو تغب زید هرز نلکرا هدشزوار ص رفت روناواهیاک یخ کوچ دخشویور تعا خر یاد انوکو |

 ۱ | هل ااط یاطغت 5 طخر یدناوا جست لیمو ەل ۋاروش باع چ هزول نخ ةرادیدا هب رقوبهدنسهرآ تارهو لینخترنهدندنزو |

 ۱ ید ,دزدنالوارو اهمه ده, وقف بتکر ندا دوبی فارص اب هلی ن کس لالا لەي یدینلوارک د کردا اعم قاتف

 ح lG قواوو هستن هلف اخ قاتل ادو دهناویحنانلوارسعترتاو هدب :وعورلرن د خد ل غلا س ار کافر دوستم اک | ۱ ۱

 | دریک نیتسا لار درم اا رار د خدة بول ) ینواکد اریپعت 2 ناتق هلک زام گو ر ون د هنت و سکا شابیسهلوقم

 ۱ زا زدیا رمیعت لا وجو قابو یو او چکر ےہ ی زاکد زد یکم رات ی دنرات کت كردە ن ۇتىپ کریو

 OLR هک PIS AEP و اد ور د ت ا

 ثلغد تاغ یدلوارک د کرد هتسانعم قاتلغیذابااط قاطلغد دتر ابعن دک اب ترببضویداشراهظا هنهوذناو|
 ندز لغد ندزڭلغ راربد ید تكسورعراقبج ۰ هدا ا.یثلوف هکر د هجو نهو یرلکد دیس هم كب وکک هدنزو

 | نوزوا ضوسو یاب اردیدآ شوخقلباژهحالار دیک طفل هدننزوز ادنکتسهلف اهر امنلغب یدنلوارکذ هکر ردهنسانعم

 هلم ءارى دبازو رار دیتا لی شوویردشوفز نىك لنك ست 3 ابقى نب یک یراهدم زاد 99
 رانش ەل ناتق یان زاسغب رر د چد ن رعر دغ رغضرد ناشی ك کب دز و اهدننزودنجم دغ ددغي ردبغلهدالنا

 هدزجنالطصا رد هبطعو شین نالیریو هزار اهر ؟صندکدرویرحالداتسا FN هنآدزک اش هدو

 دوج درامشبهد زجتالطضا عیریردندهدعاف هدنش تیام تامحارون .دجدنساه ماعطدوخو ماعطرونلوا رعبعت ال رش |

 ا رشو هه د ردو قل تشم هد نرو یزاسمد یزابغب یزابغب ردتغلهددابا هلمنهمیارور اک دمی ات را ا 0 ۱
 با ناخارغبردیدآهاشدایربندناب زر اوخ نطالسهدنزوار ةط ارغد ردهدنزک د هموم یابینات باب ردهننرلاتعم ۱

۳9 ۱ ۳۱ 
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 | م ہاند ندو ش دزو هدوهب هدوټحشا ردهنسادعم ند شارو یمالمرط هد زو ندونشد ندوحس ردهنسانعم |

 هد نرو در ههل دمر اف فاکد ر کشد رواکه نسانعمش ابو شمن اکورد ەلسانعم شمل ەزیو شم المرط ردلوعف»

 یک قارواش رود ند هت هددنزو لة صم لک ردتخلهددانا لادفذحو ردە زلانعمقالوآ اویرواو چو ووا

 ندیلکش ردیضام لغف ندندیلکش دداکشر داکشذ ردهنسانعم لکشهدشزو رلفصم هلکش روش دهرا کا

 أ یارو قم ز ورد رلادعم لادو یمزحژ قمالمر ط هلرلحو | قاګورڪ> دو خانو هلةثر طهدتزو نددشکلد

 اردهنسانعم مکشبنات اوا رک هدهح و تھم کشی ر ولکه نسانعمقاقاناو ی صابو کوت لاو تنکحور وا تیام
 عسر لراح اعایعت ردهنسانعم تخردرا انا اف خف هو وکشد ردهنسانعم حاتفمو را هدنزو هنکشا هتکشب هنکشد

 هس انعم م ووردر د صم سا ندندیلوکشب لوکشب ادا خارش ودول یییدح ٥ هدنلصف |

 1 نیک رد هنشانعمندنلوکشدنانلوارک ذهدیح .وتعمندنلوکشن زدهنسا ی رکن اتاضخ نرو ربا ناز رواک |

 کر دانایطنچ مسا هدسابوت هلال خو نیش نزکس کشش روم د هن هنسک یحاص تاهمو تکوشهلنشنوکس

 كنج كنلشد ردمو"ردم یضیحمدو یلورار د قروطكتشا هنعول یوزر دکوکیراکدیدهنایتنج هد رک
 ر و مطاهدنسهراهح كنانسانکرد رلهکل هجن :رقنانلوا رعت تغج ەد ر زو نکس جش ردىدا هغلقر بهدا تسدنههد نرو

 هک بو دیاهدنزرطکرویس هکر د فیل ی راک دار عترکوا لرل نل وحن هد واكو دفاک هدر رعرذیا
 ون کسوک رج راوادر)بسراف فاكر نو نون نوکشو نشرسک نانشدرامد چ قیع ریش الزارۇس نیش ها
 نتوشرونب دید هراتلآنانلواربعتیرومد ی ور نېکو لناکو همز اعوراردیاتقنراوند هلکتآ هکر دشلایزلکد لی اتعت

 ندنروشد ردر رواج نالو ار عت ن وم هکر واکهدهنس انعمهثنز ولو رد بساتشک نران دنفساردارب منهدشزو ندوزف|
 ناخ ةد ہرعر هوا نسانعم كج .وکو نم هکواو قلر اط 1 رد انعم كب ا ر ةنواعددیو نعلهدننرو ندمه وکت

 نادندمل وشد هدشنزولوغز لوس رولک هننراانعمقلو ارد کمو یخ وو قمردنالوو قمقلحو قمر دشراعوروسد

 نمروکه دشزوندسهوکت ندنآوردردصم لصاح شوش زواک ید نما لعفولعاث مساو ردردصم مسا
 هدناوش رده رلاتعم كام ر2ز وماوك روکش ناو قلقا هدن امور فور ضتمو كانا ناشیرب و تع اطو یعناتو كمنو

 یاب ثلا باب نو ساوا ن کم رکو نو اوا ن اورد هنس انعمنلطمهدننزونیکت ن نشد زدلوعفممساندندملوشب
eT EFSو هدهنسانعم صقانز كيىك او رو د یخ ددد لو تاورارب د هب یھ آ رر  

 ارنوکسوواوخث درواش روند مو هد رعردهنسانعم تاوخووهژار دف بساشول لش نوکس تساشب

U O EEف خد نشنو ارشد رد هنسانعم شیش نان زاوارک ذەد هو تغ ننس روس د هر نالوا  

 هدنزو تشاو رد هتسانعهرتدر هدننزو مرتش مرتشد رو دیرشهدس رعر ربدرکرک ناتلوا رعت یتشادر یشادروقهلاانثم

 رتسکوناشن سرکش روس ددر ر هدسک ن الواالتمهتلعنانلو اربع یشادروټهدننزو یرتشم ی یرتسد یرتشد ردتغل خد

 تكنحاعا تاسلتح یرفثو هد تو عبط رربد عید زعررزودیاندن غوا لصتداغد ردرعثرب هلجح

 ارادا غو دلو دن تساالاحر درک دی اغاقوع کل ان قارا ضعیو لر دنار سفت هلرغسق یھ وک

 نطر رد ی تنش وغ زذا دان هلی انا ناک ت غل لهارثک او ردنلوام هلو هو د د هرات خو

 دعدهک یسشرا وصو ماعطهدننزو روخرب روحش ردرطاغ شوغ موقرم یراکددقوا شوغوقو یاب شوغوق
 وانا زیرا سن اچو ساس وسر زیر نوک لس لشدروم و وار نالقهدناع لادن لا

 نلاکتح هدننزو ضم ها غم یازو نو و هزفشد رار دج دج رر نالوا هدا كن اور دید هو الدی ومتالوا

 1 نشد بر درک لا 0۳ اردک ر غول یتش ادو اوال امرخو ناطر دماعط فور عم دکر د هسا

 قفوحاص راز د للا سد ازع راد صمر دصوصح هنغمرالم ردن امر ندنعو یرصمر ةولتهدنزو نیح لک ۱

 تانرطعر واوا ضاسوهدرش یکی راد یمن راوا ارد رولوا تدان هرزواقاسریز کلابرولوارت اعود اعماشحاو رهاظ
 لوشتنانلوا رک ذهدهرو نکمهدنزو لوصا لوس لوشب ردیاوقم کوکو عفان هننلع ماسربیه دلنکعوودن دتسارسا

 قدی فراق ٥ رک ر ر ارتد یو شش "ویسد کو دان :وطدرر ساه دانو هدشزو توربو وکی اتش یانوماوس ودلوسد رد ةتسنادغه

 نواهدنا کیا کردهدنتسر هدح وم یابلصتمههلمهم یاطناس زر یعمآاتوا زدهبح یراکذید ی ہت یاربب هغو

 روس دهن اهصو یار 2 شازود هنر وصزاع طد جد رد درک در هم یار لا بات رد لتس انکو تع 1 یا

 یار هدر ڪرت کردیا سچرس هدنانولهدنزو سرا دا را ا د هنشوفوصناتلوار ر ختا هدر ءو

 طایظرد دقه دت عەسر رادرۈقىراك دبد عرقلاتح ندیانوکت هدهدغم یلردتا 2 کراکدیدوا نوغزوگو

 یاب



Lug ERE KS 

BAIT ADAG 

 نا رکتدقعاعو كج روسيا هل ااج بیس نيش یخ من iy "اسلرکو نوتساوا رک ۱

1۱1۹ 

 ناعهاشوع هدانرو قلا قیش ونشا یابد توان لهوا نعبر تلف لو قو کر هد وم

 هلن فا تو ردفورعم هل ر عمو رد ر رعد كنو قسدو ردننسانعم قفس همش رده رفرب ندنرلار

 لاصیاردمالسلاهیلعلث اکیممانهدنزورتنکر تشچ ر دتفلهدرل ات یاد رمسکر دهان ون وفوزومنهدننزو نوردبا
 تاووردروم ادهرزوا تاور رو ذخد هکر دچا هتشرف زب رکیدور دتفل هد لاتا س یا تیل دیانور داکق م هنن مدخ يازرا
 رداخاد هدرا و یزاضکر دنا تابنیر دند هره ال له مضر نش نوکس غرتشب غرتشد لکه هد ناو

 كوكا مو 9 ناس نوک شجن لتسد » رونلوارممعت كن O دەدە رل ەد رح كنرامقلاسامرختو خزواو
 هدنرو ن شول نینورمښشد ردتفلیحد هدنرنزو كتمحو تمنحورولوا ین د نیحو سقم هر دزوناو قو فابط مو

 شلوسوفو شازودهدٌنزوهز دم لا خم نع هرغسد E PEE تی دو عو شت سپ ویچ اط ەدننغلدنزابۋ دز

 هددونشانعم عبدو هندو دەس ! ل ەزغدزانو ويش زايوم نوکس لشد ردهنسانعم شاوارضاحو شاتابو

 هک زولوا فف ن دن ظلك« هدشاور دد ازز <" ر وزار د ید هنس هدب قشورواکهد ؛هنساتعمفرورادوولوطورولک

 هناحوهمعصهدننزو هرب د رددنسانعم تعارزونکهدشزویراکک یراکشب یراکشد رد همحن دن هکدوب وب 1

 فارطاو ارواک هنسانعمهنانودو هفصو هاکر ابو غاتواو ىنا موس هتخایازاب ودنا فانی 0

 لوم لوکش روند چد هرانکسموااثم نشنمشو قاد قادراجو هطوالرمکد بو گهر كشمو لست یهعیزا
 ما دقاو صرح هدلاعاور و ماهدننزو ندنش ولرس ندنلوکش رواوا ی دلعاف ےساوردصم مساند ند لر اوکشنهدننزو
 هکر هننانعمزاکو نف هدنرو لمم لش ردهسانعمقلادحو قعشلاح نویخسواهدشیاریو قلزاواکر دو كلبا
 یساراصننبیرب كن ضشروکی یاالثهردترابعندنس# الوطو نوشتوطو بوایرا ضرب کرب كن هتسنییا

 لسد رد یضامندندیلشب هل نش عف دلخم رواکها لعق هداتعم وؤ یکی سازتماؤ نئزسآ لب ارکی دکب بارا نکیاو 1

 قاراصو یعوطوقعشیاب ندیلشب ندیلشب ردرت "ا لج ید هتیفضوو هباطخ يانور دیک م ندتبسن یان هللا ش مد هد نرو لمم

| 
 یخدهب هن ادنانلوارببعت نزهعنچ و لعهحو هاوا شب هال واتغاند وشماهلیمسز رونه ذکر ون ده یرد ماخه دزو همر |

 راوک انو رددنسایعم مومخمو باصمو لومو ولع اموواساهدننزو ےشح مشد مشد ردە را تعم قلو اق اوت مو یلص

 و رظروس .دهنوطر ناناوا بعت ینارقهل دیش نوکسوردنارم دو ماعط نالوا لبق طه هکر ددتسانعم

 ےیل رولک هد هنسانعم نهذم نو دحل مور در ةموقالداهدّماع یساوهردیدآعضومرپ هدنسهرآ یر هلا ناتسربطو

 ندنو مسو ردهنسانعمتماغو یوبهدننزوندب نشد رب دید و هدانعموراضعیررر دلها ۱

 | رو دهتفاطلو توارطو نساح نالزاهدرهحهدنزو چ نم میشد جای و مد هنسانعم واقر اکو فرطوزولکه شم انعم
 روعمعدر اکرترولس اب ابن از ازمکسو زمکو غایو كم یمادوخ ابا مونو نط هکر د ی اکنون دنتزو هضجضم هبا د چ یار زنش هزرنشب

 اردهبانعم لوا دو هزم هند زدن 1 نانلوارعت ها رونکردناودام یون سا هدتروزب زی زین رردیارببعت

 | ربدیج > دەل زورو دیش دهرونا نانلورببعتنوجمورد هاش بسا تشک زان دنفس ار دار مان لا اا خوش

 ]| هدنامردولع اناغطراطو ةع اطوزد هنسانعم نافرعو ردو غانو كم يتو كمر وک هدننزوندیدوجم ندیاوش|
 مساند ند اوشډ هد لو شد رد هن رلانهم لد در نلصمو توک راو كلبا عاربو نحو یتا ریت موزا عو

 هدبس رعرون, دەنا نانلوارنعت نکبت مارا ونک نیمغس هدنبغل سادنا هل هم ہہم کر مه[ کی وشو ؛ ردلوعفم |(

 رار دیار یت یس املا هود هنعو نالوا ق قایکمور دداا فرا لاب يت وک رت هدزارب ئدو قلشاطراربد هنعصرق ا
 ندنداد کرد نم شب شل شد ۱ ردهدنرک زهروسکمیاننأت ¢ با رد هنعانعم ن وزوج هدننزونویفآ نویشد ۱

 قاستوطوراتفرکوولغب ین هدشزورا دح راش ردهتسانعمر و نآرریواک اردک ندا اعنشهلاهدنالوا ما لعف :

 رعت یاصرد هق او نو تلا نالبح اصن رزوآ ناننطالس ماکح ا دوخ ابو کن هنسکرب هود ماوس ندا

 ۱ هتفوکوهدنامو نوخرولو شارولو رون د هډه تین ها شمو کو نوتلاو رولک هنسانعمهسمالو نی او روناوا

 هلن عج یړکر ت فصوهدانمولورد هنسانعم ناشی و قنغاطهدشنزو لو فهل رسراف ئاب لوپن لوس زولکهدهنسانعم :
 | هجو رد هنسک نراو عیتلاب زستوعد هتفاضنکر د هنسانعم یف طلح و تغ م مال ملاتشن رولوا خد لاف مرا لشأ

 ۱ هدناصخ و هرکص یدیاردیکر ہو عد ہر جلوو هراتفا ضاع اد ی دیاراو هنسکرب مان لمهطهدنر مت هفوکک ر دول هيت

 مالسا مانتشد روشلوا رعت یراق لاطو نوو ساید لی ب ا هتک ااا

 چ امرا ریما یط درو ندا ا ءاود چم ی اخ ند A ندس اس رد هانم لوا دو هړنزو
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 ۳5 فاس هدنزو هلو هلم ردا وعم سا هدست رده رلاتعم | حورو دصفو مزع هشدارب و وااو

 مر سد ر دیراک ڈیڈ یارب نودا فب EES Cea دلو اہ رولوار غضا دلبر دن د دعو

 رد هنانعم نا او در ءفصوناولاهراسب رددنرک دوروسکمیانأت بابرازپ د هب هنسنوات دل هد نل ډز اودنزهدشزو

 ناتلوا ریبعت ناجیجهدنزو مالسا مات مات ردهتسانعمر اتات كشسوکهد؛رو راتتسدل اقا هیات راد راتسد

 ندرتسد ر ونلواقالطا هنعشراچ شود ضعبلادنعو ردك سودو ناع رویدکر دنا نعم قاس نهار روس دهشاط

 لولمو زا هوتسب وتس زد هاك ندشنآ 7 ر دنه رتب رد هنسانعم لای اشازت و كچ اوو ك حو یتعز اع هدنزو ندرب لد
 هد تشه نیس خد د ور داغه هوتسددانااه ر یا هلند دزد راع م یخ و یناصواوهدب امر دو م ومغمو

 تشوکو تاهدنتغلدب زابودنز هل یابخو وار رب کو وینو کس ا ابری یدنلوایتو لغلوا جالا مضلا

 ِ ارد هنسانعم یتلرضاعو قلوا امهمو هدامآ رددغل هد هلچ دو ن نیس 5 ادد روخ دم هدر ږع ردهنسانعم

 شغازغوب اخ س کو نتسنوکسلجس رد هنسانعم نازواو امزوار دف ند نون ال سک لنس میک ند السد ۱

 جدناویحرت E هکر دوب نجس هجو هروک هوا یانعمرواک هد هنسانعم لوتقمو ردهنسانعمحوذمو

 لوجو روصو ملحو یدنلوا قالطالمن» ی سم ندهد هجو دم هاب :هقالع وب هلذعلوارک.د لوس ننال

 فلک هد رعردیاروهظهدنزو كناسنا هکردرا هکال نا :واربعتدیفجو یبسهدنزو کش جرود هد هی هلسک

 ٍ مسا ندندوس هډ زو هدوزف هد وسد ردهنسانعم كل | نزوویءراط ند رک »ر واکي ما لعد ند ند .خسو رار د

 Î راتعم كليا س سادیاقوب ابا لاو كمروس به ذ یرغدوخ او هرکی دوضع یوضعربندوس رداوعنم

 ]| شد "تورو هدب رک دهم وه یانلاب باب نزدهنسانعم ےس میم ده وتفم جسد ر ولکهدهنسانعمب اوةمو شخلد

 شدواو لءوارولوا نفح ندنلنذلسواورارید دوعسهدرعرو» ددنشدس باک اوا بودر ومده دزو کج

 هرن الو ناتسینیر دندآ هعلتربو تبالدورز ی نیک متد روا .دیلفهدمب رعرد هنسانعم

 ۱ خاتس زرد ځد هی هحایو عابودرب نالوالنصاحهویم م یو و a در ورا کو تالار ردعخاو

 لکو اک هدو ناهرب تاتسد ناتسد رد هنس انمدونعو ج روزا .حوزبسدداوروسح کرد رفد ھو هدنروحاتسیک

 ةادا ناتسو ردهنسانعم هە اروو ةو اردک يم ندناتسل او هکرولوا نفع نابوو رد هنسانعمرازاکو یسهججعاب

 دو دی دهر هعع اب نالوا لصاعهوصوسوحوروتلزا یالطا کلکح ازای رولواهساتعم قلو ةد ناسور درک

 | لوک ن اتم دو نا اعرمسک و هدیکرزاربد چو دب و لکو سورخ جار دک رت هحگاز فو یزمرث زورفآ ناتسب

 یراک دند ن نک-ایفزو را نات هند نعراضهوزار د ځد یکحر وچو یکتا سورو هقطقو یش اع مریم از ۃکرو كنو

 نرلتوا هن اکمس .وبولادوت یی هاو غاب اریناتسدودتغل جدزوربا ناتببدیلدباغوراربد ناریعصهدنب رعد رب اتا

 ناوتان یفرحنامغا هکردهتسک ندیارا دنیاو اه هشوارطو برزو تفاطاو نیحپورا يودیتتاغاد ترش

 نانو وتلو کی آ | رد . رعم لس ابد چ رددعما اور هد سوم نربع نات د رار دا ریہ عت دن و عابو

 نچ ایت ید ولد المبرد چات بالوا لمس نرد اغا ی تسنوم دند نعرا تع دور لرب د دردتکردنج |خمص

 هدر روهتسر هنسنسال روس د د نان رله رعرد »درب یکر دنکه د نعرا ضعوور د النو کیا "[ کر دردنکهدلاوقرب ورد,ععص

 نأاحيم هل هلا هد وتم هدد تم نس و یدنلرارک ذکر د هنس انعم تاسره لنس ن a دف د ردهوسف ورعد کرد قدبق

 روح دناحرملا لا هدرب رعر د کو کن اج یخ سو هد دی عراضعرو ورلد یخ دیرصت اا ادو > نانلوارسعت

POPESریز بویچهدمبراززک د نکی لکل یار هنکو کپ ون ارل صا وعر درج رہ تبان دنر عن کنار د نا  |[ 
 رح )وا ج خررپ هد داو تان راب هلتهجواردیاا دم ترجو تدوجهدخددقوط نی ماوکرا اوهژرراة> وک ال هنا

 نوتا كمر ایرات هلنیس مض كسب لس زیبا یطدر«غابانالوا یرغنو ق اعتەع ASEAN یرع*

 ۱ فلز لا هاتنمیابو هل وه رار و مو نیس ی هنو رونلوا رثعت لرد هد. ڪڪ رر و دهلی راک دزو د ن دقو

 ,هدبرو ندیشو رل ندیروسد روناواربعت غلا هدیکر مردود انعم نیر هو اعددن ن هرمز هرو هډ ر وتو زدهنسانعم

 ردیفداسر هدنرو ن ندیروسبندیلوسب ر دردصم ماند دلوبو لوسا لوسب ردهسانعم لع اس رعتو نعلژاعددب

 هدنابحوآ هکر دهدنتسرهدحومیآب لصت مەبە نس ناش , شنوا ردتخل هدا هېچ م نشو و ليس راف یابو

 تسویمکح هقودرصتصاحو عانودب ی اظم هد رو سو ونک نشد ردهدیرک دموتفمیاب لّوا بابر دلوسمی هل ی دن

 اب ادیدشتو ا وس دا جد هنیک نالوا لصاب لو ناوم دوج ومخیو یکی رفو دیاکردغاب ر ااا اوقم هت خشو

SEیاب شیش یبتلوا فیقوللغلوا ها مک یعصف راش رانیردهنساتعموازول زا وکو وام اش اروم  

 هدحوم



HAS 

 لصتمههلمهم نسناس یدردنوآ ردیفالخ ار جان ازال یلابقاو تلو داك هن ۵ در

  ITSهد زو سر سد د ردهدنر دهحوتفمیانلوا نابردلجتم ید انکو تا ترد شعب

 تیا عطقو سک ازاجورواک هتساتعم قوچو هنو دیزل هجر بسحو طقفرد هنسانعتر یا تیافکو روشتیو تب

 ردفژرعمهلااسهرددآ ار شربه دند الو سرافور دهنسانعمقوح یاو هصن هدنزواس را سرونلوا لامعتساهنسانعم
 ردهسانعم هناشاو دو ناولاو هفص هدٌنزو هرازه هراسروش .دهبالرت شخاوا قس نوعا تعارز هلنار نوکسهدراسد

 زورور دغ نوزود ندرلکع تقرطاو شوخ ولر دولرد یک نیس نمو نارو لک. هکر دخالت لوا هدننزوٌلارت لاس اس

 یابویدنا فراعتم هدنراد ےگ هد فلس راکه اش ناب داتا راس هدنراکداىآ لهان امظعو لولمهدنراد وک

 یرنشتوم دنککرزمرفوهدنلکشنایخزدیهساتامننات واربع قوا نایج هدننزو حر ابا لنو چ تور دتغل هدیلیسر اف

 تیسانمهدنراذب :یقلطموردهنساتعمرعس هقاف هدننزودنوامد دنواس دنواسب راقبح یراصلخ ادهدقدارتورژاوا یلهدقع

 ز ابزبهدنت رغوزارید هزوسیهدالاعو نا هزهو هزرههدشزو سانزک سانسرون ددنواس ی ده ییانالوا هات

 ردنعو ضامن كنام ی راکدىد تارزواکرذی رع لمرخ لا اسانس ردکو کنانلواربعت هسا هکر دهنساتغم
 هناد دنص هدسراوو لومهدن نو رولواوشوخ و نام یک نسا کحور غطا ندنآو هننلکش یار دوکس ازم

 یستارباخاغاراضعتردیعسا لوکی اود فورعمبآعافسد نالوایرعمهدنزو هناسمه همسر اق یان هناتسرلرد

 نتسبرد یضامدنتسبهدنزو تسد تسوردادوسلهسسرار دخ دزه ا بقا باک سارضاهدرعزر دارم

 ورد وتتس روش د دەن وض نالوا مو قم هدنراش راک اوزولک هننانعمم ذقعو موکودوردهنسانعم قل

 اور ار اندر خو کت ارزو دید هساغانانوارعتییاور ادس زعم قوس روش دءزولاوف قاربط هدشزو

 ناک ریو نددانا رسا ردساخ عو رو درو هتد هتسد دز هتست ر ودا اک ن راک ساو تناتمو ظدر و طض لاک دنوتبسد

 ةر تس ومو زونلواربعتولبرون دهب هنس ده هنسک نالو اد لوران ارههوراردنا ناس وا درد هج هد شةنمر ولكن دنر ازاد

 یالطا هوان ناسروغ و طاغطف خر هتس محرهتسپ Ne راحو هاکسوزاط حرار دیندر اکت هتسر درسا هزانآ آر تکا ۷

 نانوجو نکترومددکر دیه كنسخة دنتغل ور هل وچو دحوم یاب جات درازی درب سق هد یکرتو مقعد ر عروش |

 ردد نقم هر هراحماروا ی داخ ةر د در ات تدر 2 ادعا یععمطرا رپ در مالا صجت برغم ل هار دک انک یراکدندنادقلاق ۱

 رعت دهد هكر وش د س ةت زاۋ یادفب شا هدنزو رک اسد روتاواهیاک ن دیواط مو نوح هتساوخ نس ||

 تقناونو تي واز تدارک هدر دهان نانلوارمبعت یزون و حوفهدننزو لدرزورونلوا ۱

 YEE زونلوارمنعتقمزدراو هشاب کلمداو يک کدکر درک یدک ماا قینادناوتورمو لاک قنواعمو |

 مالک راخ نرده لغو ننتقل اكد وج او لنک هترضعی رار ق دز هلو ا هضرتخدهلج هدملاکم یاننآ نتف |

 مما لا لس هتبست ياهو ر دلو غف من دندن دد غشت ه دنر د رکن هل ھېچ م نیغ سک روداو هناك دق منشا

 سا جراد ردهنسانعسقلوب ماظتناو ماظن ی لوا انهو رضا هدننزژ ندیدنسب" ندیدفسد ندیدخسب رولوادا مغ خدلعاخ |

 یر م غناها چر ناتو اکنلا سازنضاهدم رعرانکو ؟ییاودفورعملد رعتنو زدس .رعمكاپ ۱

 راررد الملا لس اک اذ رع ر دتا تاتننانلژارتتعت ىز ار كنیم 6 كس ردد یادم ظر تغو

 رغم هلکشد ر راک هتسانعمهزابج ونیساو ر وذل آیت مد هکر دەن تتش د ناب رود شاخ هلنستوکتو| |

 سرکار ذهن رادار ن یر اک دن ىىراط ترو شهد دزو ل لثم لشد رونلوار بعت لدن هک زافر طوق هدننزو|

 شدانو لراصر زواک ن غا لعق ن د ن دالس ورد تقعهدنن رع روشدهدهعضوم نانا واریت هکواهذقاناورر زون دند

aran 

 لالح هدب رعت هلتتس نوکسو هتسانعد ناطر ون درووا هدفی نده لینک بت رعودش مانعملصاو

 هلند سانا و درللخ ةد رع رد سا لغ نانلوا ربع قخروهدنرو لمس لس ردنددا دضاهنس رلانعم مارو

 موش یخ تهدم رد هرکس شال اعت نخ اوو "وحور دیدآ صخثنالوایزااعمو ج كنس ەق اظیرهدهدشنرو ساوتتو|

 | تافکو اکو یدال هدننزو دن دنس ی دنا تب اغ هان رع حواعو الم تاجر انو مو غو بطرد ثل وا عناشندن 7 1 ۱

 | تسد رد هتسانعمرول نهد نسو هدننزو هدنور :مدنشد رولک هد هنشانعم ماتو رد رام ناتو تانکر

 ٤ 1 هدنزودسر هسد رارد تللا لیلک اه دس عروئند هنامن ,یراکدید یزو وخ وق هدتښزو كندخ|
 رجو نآ ارش دنا دنزابو دز هدشزواررد اتسس# اتم رد تسا س لفات تینکو اتر زن هلو نوک یی رج هام |

 رد ل فتسم ل عفن دند رتب هدر ردا نسل رد ر نصف نا ند ند جج ما لا | و حیات سد جم زدات * ۱

 re مظتو بترو كمروک یت ایمر قارب رفسورس3نزو ندیبیکش ندیهبب ردلعاف منا هد رنصسپ |

 سس
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۹ 

iEدنر هرز وراد لدم رادنرب راردناراومه نیالرب هلکناهکروشب ده هنگ یرلکد س  

 هبقکنرفوهدیلکق صابقودق هدشزو كل كنز كنز رذهنسانعمون ےکو "و همقیچنالواهدنکوا کتیا اومد و هدنسغلدنزابو

 هکر هد رعردهنسانعمونازوزرب دمدنتفا دنزابو دنز هدنزوهنومن هور ونس .دحاتعمهدننرغرازب د دەرت اور ون د
 انش اتفيجوردغوزوسلوزاولڭە نسانهماوز یوربقفو ردهنیناتخم او اکو چوم درو هه درب هرب روس د

 ندیزو ندنزب ردتغل هلسراف فاکورونلوارمسعت واح وص کر د هن تسانعم اوز اکو تکه دنزوزادم رم زا هرب زولک

 هدکشت اربهدنساضفزول اشا ورد هنسانعمهدنزو یصسا هدننزو نیز نیر ردهنسانعم غ ر نو هو ناسا لد هدننزو
 رک ذهدهحوتعفم عادرب ردهنسانعهروبنزوینآ از رب زدهدنزک دهروسکم یابات بات بان ردتعاهد هبال هتم ی از رد عا

 هععص لر بنز وللمم و و رصحو هد 1 ند- ادب ردیضام ندندس ادرب دس درن ادر رد هنسأنعم غادرب نانلوا

 هدنزو ك شرس اشرب ردە ر انعم لوا دو دنزوندوبرپ ندودر دنس اپ او رواں یان اور کتا

 نادزر زردرمآ لعف ندندزی> :و:همیار نزن نر ودخل هدر اف یاد روس دیدهجارحو REE تاتط

 رازید ست هذ رعردناونح فورعم روش دهن ییکرب ز زدهدنرک دیموصمیانتلات ببرد هنسانعد برضو قمروا

 مظعو ولوا هدشرو زس لرز ردتلآ لح هر والح هن هفافش ماکو د هب ر هلت همه درو عادرب غادر

 E یدا یلعم لر ورت و میخ ردنعساانادو میکحرب دما لرزب م ی ماھ دن وں اا

 نادرا اا ونشا وکسواز خف متر متر روند سدعهدنس رعردیعما لج نمندنابورح هل نيس نو کسو

 ڭا اغ رار دنا حسد ف وضو لاتش ندا او رارزمک ۱تولآ انا هنانشندس د یراک لرل هکر دکو هدرعنو قشمو
 هلن وی د رش تاذرب ندهارک ایا اعم نیغمضوازا توکس شغرب شرب زوشلوآ هک ندنحرب یدح ۱

 ناد فرد لراغ دلش نک اس جو نونو ن غ مضو :IS E خرب راردیاقالطا:هشغزب هن دارا ناکا نالوا

 هنالوازس عا لوا رولوا واحاهنسریو نیس اهشسرپ یسهوص كلنحاعاقتسف کرا نکا . دهن هتسنیراکد نا

 هلا هسعوراد د ددرد ارح“ "را تدور د رفدا مو هدننزو عرب د ذعر رار دوا تغادد هلا طومالب هدرلراب دویرارب د خعزب ۱

 دن اعرارادوب حیاعارت "نو هجصآهلکن آر دتکارب هدنزرطقاروآ هکر ددرهد باز نوکسهعرب ردرظنه دسر شدازاحو مشم |

 هجماکزرولواهدنرار اکو صابرثکا اردشوخر نوزوا فرود ی اکنرهامسهدننزولافت لزب رز داري .عت هرهط بودا فب رت
 کر دنفدا یخو هدنرو مشیر مشورو رربد یوغعزودوص هشود د لواهدمکرت رروطرتوا ها دص بوفوق یخ دهرلح اغا

 لیلا ناسل هدس رع روند هتاننانلواریمعت قارب یل رک هبا هیچم نیش نشخف هموزب زدهنسانعمزب یوم یول یک ۱

 ردیدآ « هويه شوخ عور ولربدهرب و هبتوولهردوول توبوا ذا باز خف هرب هر زوس د تلتتراب هدسراف هنمح رربد

 هدم رع ردهنسانعم ]زر قالغواهدننزو هحاک هجر ردهنسانعمهلباقمهبوشر ایر ام وشف شهزب

 جوا یرلکد با مسعت هرات لرطبلاصفور دو ناو قالطا یخ دهن رب یدح جو ال ھم یاح محشر رب دی دنالحو مالح

 ندماصوصر د فو رعم هکر د نیس هدنزو هصلک ها هم نشو لو هج )ات یاب هسرن روس دی دهلاکنح لاتح

 نوا هدابحوا هکر دهدنجهرهدحومیانلصتم هب یسرافیارناس اس مچ >وا نارو دیندهشهبس وکو ۋەنسەصولورلرابب

 مرد فاک رب ردترابعنداوه ی قوغوص اراد هکر دند درد ردهدن رک دایح وتم یان لوا باب ارد لمس یی 1

 لوا هدنرو لوکشک لوک درردهنسانعمقب تیم زن اانا ین دا ,هدنزو |

 هج هدنزو مزع مرد هلو لغوتمو مدقم هلو لخشو لمخت هبعتو زو شک انجوهینبلا "یو "یو هک زید هب هتک |

 رب ر نرد روک هنسانعم هدر سفاو هد يمژدو رد هنسانعم مومغمو نو زو لوامهدننزو ناغفا نامژب ردهنسانهس اش |

 ردیدآ تاو بش وخر هد تزود نم دنرب رولاتهدنراس دین وتو یاخو صوجم نکات ب دهغشأت اس لوا هدنزژ نم

 یدايماب ,هدننزو یدنول ئ رد ردنا نانلوارببغت یرایخراتسمراولورمخ هک دیش تسغررراذع»
 ماج دکردادص نانلواربپعتوقتیهدننزو لایا ارت ودی تا تک اخیر ب زگوشاعتیضو یدُنمدردو

 ۱ حوط حور درد ردتر ردترابع ندادص نالوا سکعنمه و رک ددا ارغاح هدنرلارا غاطو هدرا عضو م فوح و یلاخ یکدینکو

 | ةدهحوتفه لوک رد رد هدیرک د هزو کم یان فا بان ردهنسانعم كمي اد ودوج ومو لع | لصاسورهاطهدننزو

 جاتعمهدس e E وا س اویفهدس نرو كرف كر كند ردهتسانعم لوکرد نانلوارکد

 همسر اف یار هرمزم هزمژد زدهنانعم نامر نانلوارک د دهددحوتعم نامزد ردهدنرک ذهموصم یابتلاتباتروس د

IEدارج هد نار شرار د تشرب تاتفآ هلغلوا رظاندشنوک انا دکر د یراک امقهدنزو  Taهدنزو لوع لورد  
 دانسان هطرغ هر رو نادرب ناهز رون د نعک هس رع رولو ارت قنشارادنکوک قوسط هکر کو ذفدا سو ۱

ETT 

 هنسکر
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 نوزودندشریو ندرت ار یارعتورو ۳3 رشک و ردد.قم هدهژازا یرانالعوص ندانوکت هداعما

 دروحال هکر ردیدآ اهرم هدسراف رمشدرآهکرب ردهنسانعملوغرب نانلوارک هک وتم لوغرب ررالح ررتهم

 [هدسرو دنخ دنرب درب رد هسا نعمات ر هارو لار لار ردهنسانعمایرب نانلوا رک ذ هدهح وتم ًابرب ارب رونلوادناک ندناخسآ

 دزو سد سرب : سرب ردتغل هدر سرافیانروش .د هنسهلوقم لابنیو لب هرا دو مرا درهوحبو تة یذورادنآوزبت

 | سلفموراب دا اس هلی هقسشتن فرا ضعدورارنکقترابهار یراصنابرثک اردو سنلقو هماحفوص عولرب ندفوصنلاق
 اداه زهدهمماللسالت اوابولوا نو زوایک ف زنی اوم هکر دهوسناةزرطرب سرب کرا دندراضعفور دتل شن هدنازو

 نانا هدیا "7 یهو نخ بطق هکر دیدآتیالورپ ور دهنسانعمرش دمو بو سکمؤ شان دا ازدهار مض تیر و كیرب یدناررکدانعو

 ءلرو هبا نک اس شات یاونوترسکوارنوکس شدرب ذرت ردهنسانعمسوبرب نانلوارک دهدهخوتفم شورب رولوا |

 رد فق تدرب درب روند رح ز هتلعوهدس رع روارغوطو رولیسکر اقسرغب بوک هکیسیدنریص قسرغتو یسورب
 هدهنسانعمهلحو هناشناخزورون د هح اغا نالواراد هوم قلطمهدزوزومر زورب روس دبراشهدنرعردهنسانعمقس

CPدنلدو لد دنمو قاصر هدشزو هفولع هفورب رو دارت هدس رعردهنسانعمقاربطهدشزو كشور كشورپ  
 ةزج»ینعی حیسمناهرب ردترابع ندهنسن نسف نلناشوت بو نولدراص هشاتقلطمرلرب دهنس هلوقم قاشوفو هطوفو

 نیک نیرب ردهنسانعمروب نه نوهرب نوهرب :نوهرب یک تاوعد تناخماو تاوما هارجامالښلا راغ يسع ترنج
 | ندیرب ردردصم لصاحندندبرب لا هبچم نش نوکسو نور سو شرب ردهنسانعمی هادز ور اتو نوا هدمزژ)

 حجوا مذ نود ہک رولت داش کر را.عندنطب قالطتساروس د یدهننلعرحروردهس زنم, لاو لینکا

 هکر دهدنسر ەر هاب لصتمهب هجهیارناس .یعایآنوا زر دیار بعت یمور رو هتلعو دیکر و دیار من ملتع

 ردهنسانعمتداع و رژ هر و هارن رک رب ردهدن 1 دهح _وتفمیاب لو وا بانر دم اکو تفل حوآ ین هد

Nیامداشو تصعو شی ساخ ر وا فقخم ندنلففا مزی وردر دصم ما ند ن دیزب نالواهنسانعمی  

 یخ دهدیکر ون د هول شعت او طندکلس !هدس رع هب از دندشنوراربد ځد هنس هلق خاطو هب هت و هرب لکو لو هنسانعم

 نازح نار هنس انعم هننسمز وع یراق هخ ود ود دما دار 4 واک هد هتسانعمهناخ تالم کو لاشناو تام او رار درب

 رولوا فصوهب اوهان رثک ارد هن رلادعم كعسالیو ىم هغلاطو قعقلاعوقمار ھه ندیزب ردهغلاس ند ندير هدنزو

 هلی رعوروُس .دهسانسدهدس رعردورادفورعمهدنزوزاورب زابرب ا ردها م ناز هلن ءاههدنزو هاش دناربا

 هدننغلدنزابودنزه دزو نکتول میسر افیامنتتوتر نتنولرب رلد , ددرد یر اضعبو یرشت كناوازوج نویراضعبردفورعم

Beرون دهتلاق ج هی آ ناب بور غار هنسنوشم قورت ےک و من ,۲هدنزو عاخر ۵ھ  

 ارد هنسانعم ر ذو مش هدنتغلدن هدنتغلدنز ابودنزهدنزوارفص ارز رار دهل ةصم هلة رق ەد دکر و دب رسک كچم هلة صم ةد سر

 ید | هد زو راسم و د ناکهدس PT O ا هر

 ناز نوکسو راریدیده دن وصو ددان عدد و هخدر روق باهم عن روک سواز خف عرب خر. ردهنسانعمعازوا

 عزو لج لا نیتح و تفم مو ول مهم نسو نخ وكس واز خف هچسعر هجسعرب روس د ځد هننول لیوصو هرو ة نالوا عت وص رسا ٠
 هرولزه تغلورددو دعم ند" ارد ەسى لت لذ :یکریوس لب دز كیوصردهنسن نانلار سعت نو صو کرد هتسااتعم

 لعل یدسح یکی دنلزک هعیرود 5 دنا دک رو هتسادخمافعشناو اخ رک سو هدر رر و ا

 عو یکیاروس دهر اب ناشلوابعت رک ذکر دیفدآ مو هدو ەۋ هلااط ترو دتلعط هد , ریعراد دلد اصاخ

 رادطت هاسوهحال !اوهبیشهب هلکدترکر رووا اح وکی س ر ندنسدلدرا رد هتنابلح هند دلبر واک رویداد رووا

 یراکدید ضربا مان ردوا کدر ضرب تروم فیل | تاصاهندب ندنهدو لقا ندهسایلج یو طقتم هلا

 ینادراچ همصآو ررایطهن ر اتلآ لنز اقوبح همه آکر ونس .دمح ان نانلوارممعت هت رسو لره هللازنوکسو ردود

 ترجو سبع هدننرومزع مزب مزي راریدهزوسهدننآ [شوحو ؛زانوهغ,طلهدننزو هات هآرب ز لز روس دەدەن راح اعات رکو

 یسرت ندراهداز ماماردیدآ هب رقرب ن دنت اف اضمییم همحأت تاناوبهدنشالوسرافوروس دهنسلختفاضو تو

 هدشنزودرکا اهن اواو درو امر درزامرب رده رلانعمقعاصدسهل راق درب ییطسوو تداهشو قم رضا هدس رعژردن و دمهدن 1

 رار دیا رت لا هطروعو هرتو تا شلدوافروس د هماعط نانلواربسعت یسهمقل هغ لخو یطونیدافژ یمهمقل یضاف

 یلدنابو یدنتوارک GES وام هرب هدنزون روط القا لات یانولامزب نولامزپ ردتخلهد هاب هلمهمیار هی ازو

 رال ناب هده قوص امامولا دهنسلخ تقلاو ت صو ت نر )یاد دد ز ودار هاکمرب ردتخلهد هو

EMAق >  

 ترب رون دهنسهشوکرب ك ساخ لي خذوازنوكس هیر ندا نوک یک اند هک یوی وتب دشزو هرو دج هنوز 1

 تن تا
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 ارنوکس سرب رارروشد ید اط لعاب و اند شاط ضعدو راررو شدا كعاهدنرزوا رون د هر هوان شلزودندقىلخاب

 لحهروس لابو عابرونم د د د هقرط نانلوارسعت دكروسو ۱ رونلواربعت كل هنس هاو زوکهنسولزوک

 ارت رت جرار دخ د نابل جو كام در عر دیا لغ ن انلوار بعت رور هدننزو فال لیسراف یح فاح رت یدا هلس 1

 ۱ او كمرو و کن دربردیضامندندرب هدننزودرک درب رد هنسانعم میس هج هدشرو خرس حرب و ۲

 جم منکر و  دهنسانعم ناسرب نانلوارکذ هددحوّتعم ناشر روسد نطقهد رع ردهنس انعمهمشوقوع هلتسژ

 یهاشتو درفهد-زونو کنیم لبناتح یاب نولامرپ : نولامرب رددنسانعمهتکرب حورشمهدهجوتهمید ول ان! فا

 كلر برد نفر از خر مدننزوزاتفرکر ایر ردهانعم لوا خ دوام کت .|یلس دن هد هوا یز اک ن وکوه

 هام نانلوا ریبعت هقناروو کج ناوق هدنومیابونیسنوکس بسا رب ردالرتنالیک لو تاج هو دهتسانعم

 لر دشو رس رنک تابعت هدر هدنکر تر ذرعسا ماعط یر دی درفع نم هان څر هلاع چرب ررندیدناردام یورو, د

 ندربهلعشمخاقرب تقو ضعاو سون اف هدنکو ابزرووا هدنراشابقاعوصماشخا ارهیدیاراو ئیش آ ار هدزارش کرار دا

 تخورفرب قاصسب لدرب کا vO )ک دیاراتصهدرزود دهلاعتخخرباس قرهب اس قرهمضوآ یه هرویش ات :وصالعابوقا

 در ی عرف یدک ردیرغص ییضفا رولوا یربسکو یربغصرد مش عود یاود یل یلناکخرب دوب لا خربدو راذکهرزا

 ضان . لخادو هدر ندلفلفو ی آراذق ربو یزد تر دانا جو سا سدابوراح یعطرواوا لثام

 فاک ك نرب ردنا نانلرار عت یسه.دانان رغصو یژوکرغص هکر دع اواک هنولاب ماکدنرپ ردذورعم هلع اوور ولوا
 ١ نودا سز سدرپ روغاو اوا تبسناک !هلکسک ندنفرط لداک اب رثک !یدنلوارکذ دکرد یماک خرپ هدشزو جیب اف

 ۱ هرمشطرد نق نورد دننزو وسخ نورب ردیرلکدتیا ممعتیسهناتنکت آرد طولر هحمرکد هرس هب وزامهدننزو

 | ارو لوا رعت ایروان دنونو ندز وواو ن ونا هددکرت یک یر هک تهعویارر وا لیلعتةاداورد هتسانعدحراخو
DEمن اکندکع حورن ندتعاطاةر ادںودیانایغطو ید ندمآ نورب رار دوا نور هدر كح هيد نوا  

 ۰ زۇ شنان لو هحم یارنربزب روس دهه | نالوا "لوک مو عوطقمم دلت یربغ ند هناجر ضار نم نور روتلوا

 س هدارورو ملت هنسولزوکش ککرارید لاهاهو لادرغ هد رعردتلآكح هبلاهنسن دکردهنسانعم نریورب

 ]| دهوا نالیروشت فاطق كَعاورلرروشب نما هدنرزوارون دد هب هوا" عونصم ندنشاطو ندقاربطوردباک

 جو بره وز زبانان نستوه لوھ چوار ردع ووا

 عارفاو كکودو قعلاشوو قجاصوانا هجم نش شرب شیر, ررر دشیاب وا یږرق هلکنارو د ځد هب هنسن ی راک دید ھا
 خاروسوكاد اموع هدنزو نیکت نیربر نرب ردهنسانعهروکنآ هشوخ .یمقلاسمزوا هدنرو غیرد غیرب غرب ردهنسانعم
 | یدهدنزو نولندوهدنزو نوعرف نولرب نور ردهانعملواخدو هنر O ابهر

 هسادن درب نادوخ اوربنبرد نفخ ردناردرب ردوارردهدنرک د همومهم یان ثلا ب باب روند هننلع کر ردتغل

 كن اترضح مالسلا هبلعوانسب ىلع ىن ن اعلس هکر وناوادا مم عر لوا ےج قارب > قارب ر ونلوار بعت شادنرق کد کوارونبد
 ۱ ساحرب ساحرب نوسلواكناو رجب اسو كناسناردذنسانعم قسرغد قلطم هلن ول ا فادنارب ۍادنارپ یدناررتوک ب رال اع تخت

 هنالژاهدنسزو ساحرب هناشفنالواهدن ردولو هداوهراد رعو هنسانعمه هاکحامآ یسهناشنقوا هلا هلمهم نیسو ج

 هدنکتسزز دوکاهسیو نادر >یاروزراصرب هدنزوسا ارهاب ساحر برو ذلو ار بعت هطوبو هل بط هدنیکرترارید فده

 هناا ین دیرد رد رونلواقالطاخدهنح -ریرول )برا BOE E درب نانساروسل وا اک ن دنن اهدكر و

 ید یدک ار در دحر ,ناطرس لاله حرب : لاله حرب روئلواهباک ندکم را طاها ی عضوو دکل اک« سلاح نورد هدر

 هن زاد نعهدس رعوروندهبڅاهدس رعر واوا ربت يتلک | اوږ هند هکر د هنسانعم ناتس>وزغلوز د هنشسانعم
 بحاصو لپسو لوجو ےلح هلال م يمءارو هدح وم یاب راددرب ردفورعم یاعدرب رددآ نا صوصح
 ١ رک زون زرب رولکه نسانعمنفابو اونو رد هنسانعم ندونرو یا هدننزونذ ره ندرب ندر ردهنسانعمشک افحوهلصوح

 یدنلو كلنکسکواو رواک هنسانعمدنابو کونو هجواو ردهسانهماغفوو شنو لانروسسویویو موس هدنرو

 ۱ ناشوردفو هننو هر نو لوا یوتعم رکو یکرجشوان رادعدو ا چ نوییلوا ی کر وک هدهتسانعم

 رولکه نسانعمنانان مو ردعض دوم نالوا ام تنییدبالاددکردندب كجاغارون د یخدهنکدزوا حاغاو یک
 ۱ رلناتحم یاب او الدو زر رار دیار بعت ننرصمنک ی راتلآ ی عاوض حرکذ ق ولا ارا حر اولد ی عد

 ةرغولېبالازوج درع هک یشع چر درا ل نسوار نک سرب یدیاهدنفر 1 تایسا ارفاردیجسا فارو ناول رب

 فوفس رد یش؟ جدرا هج هک شرب شرب رونلواربعناهدزا روش دەنا لو هدننزونامعن ناسرب ر ارت د جد دزعرعلا

 د
 هداعما



  Oی  FE e Aنو |

 نده س ردیضام ندناشهرب هدشزو تخمر تخهرب راربدیخد هن زود باولاور ونلوا هاکن د هنسک نوزو||
 یانعمیناو رده رلانعم ادا هلاجو دصفو كىك هنسنندف لغو كن !لعتو بد نم رکواهدننزو نتسحرب ۱

 ردکید یسوزوتان کیا یردآمودردلوخف مساند دنیعشرب هدننرو هتفهرس هنحشرب هتحهر ردتغل هد هلااه مسکهدزیخا ۱

 | ندرهد ثداوحهشمه تو وقرغتو صقنو هصغو معرابغ هنلاوحاهرب "ادّهبطاعواعطق نکرده ا دا رح

 نيبو نعم هدهحرد هن یزوه نالسد هل دس كنومشیکا نوکرهنولوا هد اغلا نرتادنرکو رازاو رو نوضم 0

 ااه یافخا 7 ey هرب رد لج جر تللفهرب تالفءرب هلوا تفاطاز اةصورو رسو نر راو توارطرن هلبوا یخ دلواهسرولوا |

 هشاءدکر دهن ابزار مسا اه دمناب ولنا ہک یاو مالن وکسواه ETE ریردهاک دک | هنخاومیهدن امورفوزرحاع ||

 هزاط هرس نددنوک کد دلا لد و هلحرب لج باتفآ هنس ها داره یا رعجابز ارز دفورم تام یرلکد ید هنزر ۱

 سس

 یرلثکمهدنارت تت هداتشمانایپ جسق تابح صوصلالعو تارشحیدومو ردعفاد یرصدفعضو ۳ |

 رزشنادودش رع لس هفت اط تسر تو تسر س ودوان ارش مو تسرب تده درو نز 9 نمهرب یه ی ۱

 ندکرک لار وکسوروتلواقالطاهینسک یب ) رعو لیصاوهداز یشکهدنرا ده رکو زار دهد هم زاسانابو هت ر ا

 توهرن رد ن٤ 2 نمهرب مدشزوهصقبط همهرب همهرب ردهنسانعم نمهر هدننزودندرعت دنمشزب ردتفلیتدهد نو ۱

 دوهرب راربد ردراذکو نشفانم حاوراربصمو عجز دراو یل وقر هد :اردرعایداورب هدن :راددتوممضحهدنزو تو مه[
 هدننزو نود نوهرب رونلوارسعت شمنولوک هدیکرت هوا شمرارص ید ترار کرو ده هنس لوا هد زود وچڅ

 یرتبو اچ هنفا ارطا لغ او هن ابو غانو یک ر ادو ربسحورت ؟وقوطو هامهلاهروس دهب هش فوج و شول یسهبروآ

 روس دید هز هطواو هوا نلحوکو تىر ادل وجو هراوداملطمو هراصحو واف وهراولد نالدکح ندنسەلوقم ۱

 زدن رب یروک سرمد راقت نخ طگرد هثسانعم» ؟ کور واکه انعم ەق اطوقاطو هرطنتورکو وتش روزو :

 ند داب ند نه رب تحهرب روس دنولاص هد ثل هن سل از ددو ر عم کر دهنسانعم نولاصهدتنزو هونا هوش ُ

 رک اتع ار و دصتو یک كلمکحندفالغ ییلقرد هنسانهمتمکحیرقو قلطمهدننزو نتصکن | نتعهرب ||
 كلحهزوشب عا هدننزو ند سر هلع نکرب : رشرب رلزاب  هلاناعوصو لعاوزویرابو نوجرتو هر دبا ادر الع نایرب 1

 انتسنانآ هغیص وراق ج ندر طا هیلکلات لین اتق یا خف دز خب رار دنورف هّشاغونرف هد رعرونس دهغاحوا

 نونه قووندکش دید انو مو دعموندقمام هناساژ بویمروصیدرب یاس مانو ندکش ] شومارف ها
 كمالبا زاتعاو تادتلا اعطق بویقە رب قولدا م هک ی مزا هرزوازوډ نشو ےررپ شوت خر روتلواهاک ندکمالبا را
 لحروند در تم د ویلا ناک نیک | او ا یشاروندترداہم ل عو خش لصاصبو هدو زنستعغ نمو ۱

 روس دد ع شرع هدعرش ناسلهک همظعا تلف لاراع اوبو نالوا یر توب E ییعبهنسانعمنیالاب لار ولهر نرو

 هتخرو یت رو راو هل مسح یب داوا عافترا لحم فرطقرشمرون د د نیر دامین د هنلم انضوروتاوایالطل ناپ رجا
 هد ن ر عروس دهننلع هکر ع هدننزوندنودهناواوو لوهګ یاب نولرپ رور ردندا هدکشتآ ارنو رولکهدهنسانعم فاك شو ||
 E E رار دەت ەر ادو هنس هرو را دامارت اد ل ازغاهدننزو ن وذاو ردشغل ی دهد دزو نود دو نو عر فور ارب دایوق او :

 وتناول روکا هس رل ا E قاحورخحو خه د نرو نانهاکن نابزارب ندهدنرک د هرزوسکم یاب
 A O O ی تن نا O سیب تب نو

 نکس کز یراشحو ردهسانعمقلزار تفرزتو ایا تدحو تدشهدکموروب هالادخف ندر رددآ هن رقربهدنن رق

en arene BEYER 

  1هوم ندم درکه کو اكو روش هدننغلدنزابو دنر هار دی دشت نورد نورد رواکهد هنسانعمم ارملئانور ولکهس رلانعهرادر

  ۱نرو دهراف نانازارىدعق د سو هلسهدننزوهدنمرش هدنورپروش دی د هن دیک خاطور و نلوار بعت مسو که کر وتس

 رو دهدنژرپ یدک :د وؤ رار دنا قالطا هبتکمهنکوس كم ورارب ددسهنکحو کو هلس هنکوس ررروا ندنغوبح

 ردد 1 ص وصخ رکسع سرو رلرم ده ددنسهفد ءا یر کیو کارو تک سوور رارت ,دهمزر هد رع

 را عورد هنسانعم لجو یزوق هلاهیافخورد هنسانعم بس انمو نونو اوولقشاربوولق داب لا هر وهظوار خف هرب هرب
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 الصا اد هنماتخ هنسرل هد الوات بودیا فوفسلارکشم هردرب یە ابزار هر درب نوکرهدفلک هشوکی یو

 لوز لاک اهدعدو عضو هدشنوکه فه توامد هنر دوا ك نشو ق الی سرا صور بار ادا تر

 یرازوک لا اطاق ررروس نیرازوک بولود یهنبزاررود نم هدنرلحو | حس ته رمشط هلکس انا ارطاع بن ,راز ر رود هلی

 رد نر زر یدنلوارک ددکر دفدا یسهدرلسانعموهدنزو ن س هللا وم یاز نریرب نر ید او ید نادن زر دلد

 ضا RYE اسارت هد زودننلد دنخر كرحنرب 7 نایزارپ هباواو ناورار زر دیاربعت ۵اژزارب بودیا فرع

¥ 

 ها رم 3 :نزرب رد درع هروح تغلو روت ده ازواو یراشخو رغنآ هدننزونوعرف نودرب رو د ید ار غیا

 ا ۳۹

۰ 



۱ ۷ 

3 
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 ۱ هروطوا نالرا "هلی اوت سواوز دهن سایه هاچ الاتو هفرغوقادراح هدتروهراوجه هراورب رد نکنم صو صخڅ :

 || یلطم هدیسشزو زاسمد زاد زاورب روناوا ریت لو نو خرما راز دید هلل فراعتمربغ كنهناحو رو د ځد: :هکشوکو

 || ییعتهدینکروب . دید هنعارونوا شوت یراکشرا ون توطوردهنسانعمناکمو لج كاج هیلیا مار اورار دو لاک ا ۱

 | فالف زرو کر دز اردوی ؟وکبلابمب ما يعي درری فردا نود در و اش ملف نام رب رپ روسان رک و ۰

 | نیستید یی و طز متم نزد نشم اش تان وراپ د جد فو ا كامو یز ودرابلنرق راضعد ردیرلکدید
 ۱ اترا ا۶ نر ار دباو بعت نکلی راب اع هبعوننالواهدمورابلاحورازدبا نط یو صیدنهلفنر قرانا هنیهب ررید

 هنن زکر ۹ هسرالو۶ دار درک ها اود بورب درود, ندشموکو نوتلا نان هکر وس دهنهعلح لوا هد نرو

 0 د دوخابور هبا هلمط ندنر هترآ هک دیته نار ج رفنانحا هکرونب د یجدهب ها ویو هماعط لواورار اهانت وکو دهشت

 1 رولیراص هباسورابصا نالواهدنفار طا یکقیشمراضردندنس هلچب هو داراب دی یفزوجمهنکوکر دنعاتامنانلوا ۱

 رورابو رارید فجر بو دیا رر هماع,رارزب وح هوا ارطارادام اردک ی صب باول هدشزو ردفص رورب- ناجا 0

 ۱ چم یاز هو یانعهوربولواریپمتشا نفر د نیم اندر هدنتخانزودنزو هنسانعسرادهویمرواوا ین ۱

 1 دنزوناسورچ جاسر ر دیدار کر هنانز کرد هس ام چو ردتغل چد هدد جزو ز زومرو هد زو کنم هل

 ا ۱7۰

 تر عح وک ۵ بنوج یدیدملو او صالخ ندهش اضملوا ںولوا ااه هک امبالا ی رھ رل وا

 دالواو يډلوا فور عمها نامنرپ لری کو یکمرب سالاد هلکیتاادا هل راڼع مکر اررهرنآ هرروا !یساخا]

 ۱ رد هنسانجمر انجمر اهز يومییققیس ات هبننزو نادا هل سر ان فاکناکمرب رب یاب دید یکم هرب بو ډبا تدسذهب ودنک قداتحاو|]

 | هدومرف هدومرب هدومرب ریتخل هد هبا لادیل دارو رو ناوار یت كجو کهدرکر شردهنسابه هړاظ او ور هدزو خد ومر

 Ê leg »زوم لرد هنن هډیکرتو "یش هد ړع هگرد هنسانعم زج هدننرو

 فا شک سوباکر دعوا تهاشهوابهدنزومزوغاج هرومرب هرومر رولکه نسانعم ران اویقرتو زرند ید هشنورآ لابو

 1 تکی هدنزوامرسترب e EHRE RL ترب خرد RGR UT میم ردندنسایرقا |

 | باضخ را از كر روس د انجومننو رولکههنسانموکیو بوخوولاو لزوکو بنی ظو رد هنسانعم رد هنسانعدناوحو |

ی رووا اک ندقمروط هډداباهړړوا يدار ع ادابشناو تعاطا نداتسا ۰ نداتیسا نخ ابرب ژردنا
 | لا 

 ۱ نسب E رب . ردهنسانجمابرب هدمیرو, ا يل ارب ر ارپ واکه نس انعم تلا هجو تافغورد هنسانهمنادانو لجاحو ۱

 هاربج مه هاترب روس ون د ناو نعو باقلا هدیب رعردهنایشیفم تاربمعت ناناوا رم هنساد اتیوتکمهکرد.هدامو هدنرو
 | ها هک نیس ا دربی با یضخ ي ءرالاناتزر واک هد هنسا نمم انج هنو ردهنسانع»ناوجوتکی هد

 راود هل هلببسقلوک | ارقدوخ اداری دزو جرج مخرب رد هنسانعمینکرسودرغو بصعتهدننزو جنت

 تراب هبیتس بیت دیر ردهباتعم لوا یجدوبمدنزو نیزربت نور نیر رب د لالخ هن ر کد رک هن رلقایاو زال

 فال نمی دیر ر درج هدایت ني ەم امدا روس .دهبالآ یب اوټ لاینیو هلأیو جو هرادغو

 كجي کر هبل هوم لاد نو نوک سوارن IEF رر لکه درام هدورفقنم تورد سا نهم لاو دو مطهر رو

 و راوی رج هه اوباش لرد شو

 کر در واج هدر نانلواربعت که کر د هسا عم هناورپو ږد هنسانعم تی او مرون وک ن درم داع اق مساند ندرپ

 : ينيلكو پتو ند هښيانعم سرو لاحم دشزوكن دج لنربردمباک ندقلواراوس :نپتسسلرم .نتسشیرم روینارغو) اما عج اعاد

 اةدىي باغه دننزو وخ دی ودر ردتعلة دولا هیجمیاز هدانعمودورو لکه دنس اښچم حاتغمو رک رتعاو رولکه نسانعم یکنرفوا

 || هلبنسو ر ر دهد هيس هد د اط ي درک ور دبدا اکسیر سر وشرب :هدنزوشوساا سورب روج دهوا ہد, زانو ها

 ردشیابا تب ادیب یحیاص ءالضفلا رپ ومو رد هننانعموارپ هدشننو نویفا نودرب نیا وقت رو ی

 هب انت سوز واو لجو که دننزو نود رب
 یرتتنمور د هن بسانعم ردو یا هد زوور ور زون

 ۱ روج د کد هني دید

 هنو ناكر د هنسانعم .یلرا هدیننزو اوز راززب, روس دن عهد رعردهنسانمورپ اوش فا هنر ضو

 بور رک ژب ناشوابرفاو راز اقب هدنکو | سور عین هد اط نایسیافهکر روی .دههشذ "اواهدیشزوهزازرد.هراورب رونلوا

 رجعت یالوف كب و قیشمراضق او هص یادی اک ن روا هدینانوه دزو اد یا اورب اساور ررر وک ںورا ہم هلا

 ١ ییدلوا یرلټاجاص یکو ښکر و دا رجالا |یلاجەد وع رارږبا لامعمسارلغادرولوای به ودم هداك مروا هنمعدو

 ۱ نلکسکوو یم اندک ویو :شناو,شقوا با افرسکدورفورپ رد هن انعم تعاجو تما هدننزو ناشوچ ناشورب

 وراد رپ ووایبصتو و هدب افوواتعغندور ده تانهمرادرابور وول ویمهدننزودنمونتدتمورپ رد هن اعم هاقطاو

 و
 روح



| 

 دونعو حول هد زو هد هددرب ردهتسانعم لب انادصع و قوقعو نیا تفل او تحاودانع هدشنزو |

1 ۳ 

 ذوعنو هلباذ عمو اشاحر دراکن اةادا هدننزو سلطا هلیسر اف فاک نم سکرب دونلواهناک خد ندنتفو لر تخ و الرسو
 تسمدهلسراففاک تسکرب راریدمدندن سکر نمرف لها هدر كج ەدى دمر وکا ایا افت خرد وم هللاب

 رد قە ن اوت کر هدننزو ناتشکتآ لا لمهس نا ناتسکرب ردتخلهددلیسر اف یادردهنسانعم سکر هدننزو

 هسکو لاف وح رک خدراروال دورارردنکهراژ [هدنزاز وک كنخرد میک صوص# هنآ هلسراف فاک ض ناوتسکرب ناوتسکرب

 هدرارشردن از یاودقورزاک ارب رددنسانعدهدیش :ووروتسموولترواوولرکهدشزوهسردم هسکرپ هسکرب راربد یاو
 قواهردفا سو یسفرتن أن هناسوهدیکروشلشوخ هد ام نادت اینو یعسقوهآ اریدازخهدس رعوكتسودوه۲|

 مه مر ردموسم ودر دقوح هدیولا هدلوبناتساراریدښشکه جواد هنانوهدنادر هد ضعد ارد خدلدروحو

 رولوا رمالعف هدانعمولور و لک« هنسانعمقیاعو عنامورد هنتانعم ید فتو ترلان وارو غیا اوهلورکهدنزو
 توشر درودنم و ناوح هکردهتشانغم متد جای سد ریا خکە هدنرودنرزف دنکرب زدتغل هددانا خم یاز یدبارو

 لیبل ریزوُ د هنا دهن رطع »هی و واست ر دشا چ وزو یر هم دزو منار هر یک ته

 هدننزوهوسنا EC رۆ دەچەۋەدہت EEG Tet هک یارب تد وح هدننرو لفلم

 رادهازهدمالسا لئاوا هکر د هداك ن وزا عترت هبا فاکر سکو ار خف کرب ردروهشم هلیع-ا هوقرب ار دیدآر شرب هدقارع
 | ندز ك نلرب ردیلعهفتاطرو موقربندسانهلنار سکو Fen TE ون دسنرپ هدس رع یدنا )رک
 كآن رادو ىح مزو کر زید هد هج اغا لات نامنلوار غتر ھو هنغادراحهمصا هدشزو 2 مرت ر ردناک ندقجاق

 رضاحهدنسلخراق هکر روس د هن هنسک لواو ردەنسانعم ىم ا هدن امور فوزحاعو ق1 وا لولمهدس .رعوژراتآ 1 هرزوا

 كنحاغانالمغم رخ یدک 2 اغا یکی دامو عو هیشرنکهنوو لس هلن الم لا تجا نکل تولوا

 کرد ندلاتعرت بالاتورذب طساو رد هنسانعمقع و طهدهظفاحو هد رطاخو ك چ اریزاو ظفح لار نوکسورو دهنک

 44 سانعم ۰ نحو ریاچو رولک دهنسانعمراظتناو بقرتو یکه دز نو هعشاو لوکردغضوم ی ییدروط یو تا

 نیمار دهنساتعم یمالو ویا تورا لاو امروسلا هر هنسنرب هدنزوسالا سامر زوم دخ دغ رواک

 را دهرب یزو وم دلو تراهم ت نالو طا یسکوک كن نو غا دننزو لادا لار لامر ر دبر دصلرولزرمسامرپ

 ندنلامر زد هبا نعم لوا خدو ندرک لامر ردهیاک ن دق انن دز لامر امر رولكس ا لءذو ردصم ماندن دیلامرو

 رد هنسانعمهر شنو كمر جو قمهغیص نور , ودقیرقو یتس هحا راولو نوطو ییکب د ناولا هد نرو ندیراخرس

 هتاعو بقشمهدس عروس ددتلآ یر دارببعتوعرو در رکاود دوو هاو 5 هامرب راردنا هناک یدندقجپافو

 9 هدشنزو بامر ۵ هی AEE E هام رریدبقنام د هلن

 دم نند 1۳۳ RR ندر هدننزو عشرا جر ردها ناخبا او لملااو قوا لاو

 هنسوزآ لابو ردهنسانعم قو طدیماور اظتناو بقرتهدزورکرزرمرب رد هن لانعمیصاعژقاعو بصءتمو فلاحو
 هردرکاش هرکسندکدرو قا دال کروم اغ ادرک از رو زار مج هلا هڅه نع زاغمر زرد د

 هدنرولر !رخز لمرب رب ردهبانعملوا دو هزاغمر هزاغمربرار دیار سعت تالتس رش هدنراح الطص ارد هیطعو شش ے2 نالدرو

 لییصاو میرکو لضافهدنت ادهملایم ومرفعس هکر دیو يهر دنقل لرفعح یریزو ل دنشر نوراهو ردیدآ تدالورپ
 ندنتاف وقوم هدکشنا مانرا پی هدنر هش لنو یموجهدنلاح لئاوا یدیایهتنم هن راهاشدادناریا یشن لاسو
 را تعدو راب دبد مز یداک ۱ رلغملواقالطا كمر هنرولو فوم مکرههروبزم فقو یدبا یوم هفقو مانے ادس

 لافتا ەت رط ماش لای او لهالاب هدقدلوارونم هلمالساوترب یلاح لاج كلا وم رفع هکرآد دا لقن هن وکو

 ناو الم غلا دنس هد معلم ادبع ینا یاس تر اما تب ونو نولواهبما ی هر امالارادماش هلسخ هدنفولوا یدلبا

 ندینزوضح یرفعحیدلبا مما تعاسرد بواوارختمیور كنر نامه كناملسهدقدلوا لخ اد ههلارا نم هکر اب نوا
 رهزهدشاب كصش وک یریدنایس هدنراکد ن اراسفتسا شیشه شک ندناعاسام دیو صاوخ راب دشا ج ارتا

 ردز هدنا ارشوددماعطربدوخابو هدشاكنهنسکرب کر دود یراهصاخر دعوضومهرهس یا نریکلست مدار ردراو

 ردلکد واربخ مدآ ون سی قدلبا ت ا هرهملواهدکدرم مک همر وضح حد مدآو رار دیا ت كرح رلهرنهم لوا ةساوا
 ایداو د ر ةع راد دادا فا شک سا ندر ةع نو راورلد د تشد |ندنایلسینا اوج ون وخ ندفلک نوا داتشفرب

 مرولوا راتف رک هن هقناضمو تدشرب هک لا هظح ال موش مدن شنا عضورهزرادقمربهننق كعاخ نالوا هدمخمرپ
 ا



(i 
 نک

 FEE زحرب هدناتسدنه لئاطرب رد یمضت دازورفا ناغسد قناطر ضعبلا دنعوردکح نالوا

 || هدنآ :[ هککره ردیذآ لىخ رەد ەر ولم رر لت اطر ہد اورر بور دارو م ظ رزاو آل انمهمو بيهم م دبمد ندنراڪشا
 هزوماج ی مرق عت زد خرس لکه نو لفاق مضو ناس نو کس ن نوعسطرب رواد دشا یرلا دص لیذوانروسو ل بط

 | موتحم نطهدلعرواکن دنر اندرصم لضفاراریدرجا نیطهدس رعر دفورعمرار دارببعتیسهبول ی | -هدیکرت هکرون 7
 |رارکع هنکوآ كیوص ندقاربطو شاطوندک اشاخوراش هکیدنب وص هلآ همعم نغوارنوکس خرب خرب رول مات هنمأقم
 ید وصر دبکيم ندتآو عربهدنزو ناعرغ تاعرب باب رد عهد اعم یازو ابار خفوردتغل هده بارر سکو
 ارولوا همش د هخاتقسار دعما تامنیرلکد ید یرایخ ران مراو یو لورمخ هدنزو تسمرس تسعرب هنسانعم

 قلا ةرعشو لولعو لولعو یریانقهدم رعرتس هدب راك صابر اراراس خد ییماعط صوصخورار وتد هماعط
 بواازوا لدلد یک( لس هلن وضرد کافی یونس دیک هکر ولکه د هنسانعم غزو لحو رر د ځد

 ڻانلوا د اوتسعرب لرد آ | هنق نر طنیک اور [ندعنمد وخ او ندیابرایضک [ کرد هنسانعمقراوصو رروط

 هلال ندعالعرب ررروشب یدراشمراو رای ودابرتک اهلکجشتپ هدعسرلئاوا روس ددماعط نالیروشد هلاتسغرت

 كمر راۋ یکعرقسف ے5 هک لب | ضرحو كير ەن اةن ,دوخ اوهصوصخر یی هتسکرب هدننزوندنناوسرخ

 نادنعرب روند یداه دزارارند هنالس لوس هدننزو نایزمه جم نامترب رون دارغاهدس رعد رونلوارستلعلی و

 نابرا ررولوازاسمدهدق دلوا برقتسفن شنا شروع .دهسعجو تصعو نرنشعو شعلواهدنزونادشرد

 هدرللا فو یلد نیغور دعما رشنابعش سنا دغرب هرابدیدراضعرو رلردیاربعت هما قرتدو هل قاتم اقم

 ااو وک هدزارشوانوطق رت رفا ہک قدرافراف هدننزویشوکرس هلا هشلمم یا وعر ردتغل
 هروغلدو یدنلواناس هل وام هشورفاراربد ید یو ادکلن یماولح نواهدنزو لوغرم لوغرب لوعرب راردنوملسف

 یوصراک طه دو ندبآ هلا یر هدننزو یادمان باقر ر روس دج >د هماعطیراکدروشد هار ۆغلىو

 یاعط صوخوهرش ابر کروند خدهرا یلاس لواورولواقالطا 1 قز ازا عو رد هنس انعم

 نکا و نوریو نانا هنسکر ندادں افر رار دیاری عترافآ 1 فوصكانزغآردبانالیسندنزغاهنکدروک

 ناشورپربهدشزو ناشوبهدر :یاتو ور تماس ایی اوشا کر فز یا ادو ر ر رونلواه اک

 نصف ریروناوا هک ن دکلی | صقر تسدندناشفرب رد هنسانعمرفرب هدننزو هرتهش هرف هرفرب یدنلوارک ذکر د هنس انعم

 روس. دسواک هدب رعرونلوارم بعت ەم رغآ هک 7 یلرعانالوا صراع هدوشا هل -وتفد محو نون نوکسوءاف خذ

 ردهب انعملوا یحدو ەد زو سوقا سوژرب روس .دةنسهزوحرادامارت ادندنسهمشط لزغا هدننزو زودرسزوفرب

 یدنلوارکذ هکر کیف مو ترو ناغرا زرد چ دیروز ر لک ل اب نروا هد نزول درز هفاع كقرب كفرب

 هلیبسح یراق دن ۲شاطو تا سکه نب رب یرب ردیا طاشنرامظاراد ابحااهدار کو ددر فراری د د نازادنا شولک اک او
 ه لب اف ونح بطق کر ایفا تیالوربو ردیدآق مر لوس رپ ورازب دیدی هراس هکیزدلب لیوسهدننزو كافر

 ررنکب وکیدلرویوهالکو کد روک اشک !ندنآرریکناشیوردوارقف هکر روس .ده هنآ ع ودرب شخفوطندس اورولو ناب

 ۳ یو درک یقلخزرلارآدابرثک ارلرب دیده هماح وصف نانلژارببعت همللس .و ناتلمیف !رگهننجفور در اکددکرب ءالک

 افرظ شخاوف هک و هضق یسهلوقم هقرخو رو کن هصق داعاوو رلرمکی یلدا یک عفو

 | الاغ ر دفو و هرطاحتهدنن ار دیدآعضومرب هدنل و سرافو زدند لج وار ونلوارمبعتیدس که نا

 نامپسوزاهحواورز اسو مقاطو قارو ردهنسانعمقرووقاربد هل.سراف فاکوارن اوکسوردفو رعم هلکع ددانآ ی

 هده انعم تفایض ناسا ماضا ساصوصخو راکت مقاعو ماارم .ولاوحاوروم!ماظساو ماظنو ا
 هدهسراتوس ڪڪ ی 2 هاتکدو یرذلف ةورواکه سن رلانعم هجواو درقنو تا فتلاو مز عود صقو سوهو لہو رولک

 هنسهرتادرادامارتاد لزغا هد تزو سوتا ةد س و اکحربهدشزوزوما تس دول راق یاب زولاکرب زولاکرب روس د

 گلاترذت ودام وج نتشاکرس رد یه امن د نت اکر هدشرو تشادزب هل در اف فاکت شاکر رد هنسدهروحو

 هدننزوناح سها نر اف قاک ن اکر SO IY واکرب شسوذاکر و روفاکر ردهتسانعمكمر دنودزوډ اصوصخو

 قواشکر رب رد صدقوا عور هاشم هنغاربت ؛دوکس دس لرب دسلرب .ردهدنایفدعم كنشأاتطا نغم دید هب رفزب هدزاربش

 رطاخو كع ارب ناو دب هرشزو ندرورب" ندزکرب زدرراکحدت اربعت فرد
 قاش انام فا < و طهد

 كيا غار قر هلوا تالال ماکو ولفارطا يفر یک رایتل لک هشتم امر دل واضو

"وم نازح هک صفزوکن اررتلرب رونلواهناکندقمراش.ح هلعفیرحاربو
 رد دم Stn گر ارد 

 کارو



 ۱ منم نهم ځا تو غادر لاد دره هزر هزر رد هنسانعم برضو ی مروا ن دزر ولکې ها ل ]عف ندندزوروتاواربمترق :

 ۱ | كج هروبسالرتد هک ع ؟جرزلارشییعب واکهزررد هنسانعم عراز نک اود نرو راکه زره راکه زرب روک ه لتسانعمعرزو نک او
 ۱ تی ا نامداو یتمو نزواو یلایحو لورود هد ترو ندزر ندیررب ر. دوناواربعت یزوکوتفح رذزوکوا

 | شتآ«دننزونیدوپ "نیر ردهنسانم ٹراحو حرازو ی :اهدتزو رکی دکب رگمزرم | رب رده, رلانعم ادا تظاومو

 زر ندید صرب ن دنعاس| تشدرز نیدوروناواربعتدواودرو جهم یر ادو کردا
 | ضورک در ردیدا فا ان اولي ور د یاب قا وصراخ کک واک دون انجم نزر ورد ېپ اپ اب كہ دک شا مان |

 3 قرد ورب کردی ناچ رک شور کن هوذهدننزو سرت سو سی, ردب داصخا رب نداد سوخت ۱

 ۱ رنک ایرو دپچیواک وک هنا نعم زم هو درو نود کرد سان هاهمودهدزر یم هجرت ارونلوا ۱

PS !۱ تودبا بیرت هماعرارترود هبتراو ندنفرط یکی اک او اوان بودا هن هوا كن همزجردرومدرب  

 هدنسکوک كاسا دمرو ی ار هدنزو ماسر ماسر درب رذاذ ذرا عمه دبراب هراوسناتسراب اتونارتارربدزبچهام | |

 اربمغت بنا تاذ ءانطالا نیم هنص الخ رد هنسانچمر دص مرو ودیکمندماس ار نفل ماسر بش وشو دان وهل |

 رۇت د راو بج رو دو هجا لوا هد تنر م میبرد دیو ندقلوا پلاغو از وارو هد هیت ۱

 0 رک ارار دیا ا ابو ند اعا لوا یب نيد ةاطسو جردن دنعو ناوخرا يراصهكي >عاسوحا موههدنرادقمپتراهرپ ۱

 |رومد یس هارد قبر طلنعطقو رار دیا | عطقندنجاغآ راندوش ابو نوغلبا هسزفلو رول جرج

 |ادردبا ةمعزهدعب رر دیا ليسا اوص ی ۳ رک ینا لوا انا لر یرببعتچمیمرر ھغاچ لواو رد مزال یوا

 تاز ازد سرادوهعم ادراک هدماکنهيراکبا لکصا مابعطو لسع نران دو یرلستبیرپ هشنا يعد

 اندنموکو ندنوتلا هکففرظ يراكدتيا رعت ناد چرب هدعب راردبا ِتردابمیکمسک بوروا هج انکار هیلپا

 نراندیو هدو تیدوبعوراروق قنا بب یوسرم مدر ریال سع یو صدا دشلزود هدنزرط_ .نادلق

 ۱ بوراقیح ینسهناد یه ر ناو مح م موس هدر نی رلکح هليا تا ارد نیک ماندنزد زوج ابو لک !ماطولبسع

 ةد ار كس ا ماب تشرو شزورا هدر ارگ رووشه, کشم دادیدنوندنر اکسن لب اه دنز نکلراراتوطهدنرللا

 ۱ سف ندروغوارب او رلزاتوط م مس دد عش د هدنراتفو شتر هبسلاو لکا ماعطو لغ نا دیو ترد یرکپ

 | رلاملیکنو دن زمره زن E لا هس رار ڌنار هدا دیدنو

 | یولکهلیا داةتعادب وم ند نس غنا ط سو هب ینتخل درب و شاکر ریا لقت یکتا هج كنه رغ پجابصو لارمک |
 هناتسدنههدنت الو نامرتهدنامز هاش دایر هک موتر مرش دراو ید اناسو قیقجتهرزوا هو وانا ددرهرپ مانربدرا

 | تیر شن رب اتکجرب مر کرد جور شم هر وب دنیا كس رایج یرژرس لبهرفاما" يدلبا تک یعا

 كنهرف لای هضس وب غ عقاو یهاک هم هی قیر اول هنر ها دوپ تو, :ييهبثاط

 علت » مس هرزوآ ینیدنلوارک د اف لراپسوج هدننزو نی درو رف لس اف مج نوچ میر دج زٍدس رهنما یک اه

 | هیودا ضعي رتاسوتبتلحو هسابسو زوج رد صرق عور دد شرو وغم هلوسر روز دهرا لحهیلپا |

 ؛هنضرره برج رولو اید همش سفرک ی یه ردندآ ټاپ عور هدنرو اناکرد انایتریر انا شر رولو پیک ر ند هر اح ۱
 :هدوداورر ویزا هدزوک لاو ررو منم مد نښترو :هفوکمر رتب هدن سیا وجیمفوکو هدلناپ:بامو نددیعد

 ردشخلوا منرولدرون .دقططامهدیک نت هاو دکھ رر, نک رای دنیا قول یراپحیاص تاجر مود ردندءاووج

 نا اه دزو البرك; انشر .نوساواهسروواقما مد قنقرډ هساتعم تما یلطم ډزو ناما ناشر

 ردهنسانع» شاذآ ی اعو دنلیوش سارب لاو يرفود هیتسرپ هیتشرب ردتخلهدرلوج لده چ یاو ر ددآ ۳

 موسي عوسرپ کردیا ن دکل زارو نایت ین ,ناسکو- لزواو كچ انضارعاو ,تمردودروا نم
 نالف : بوس روج > هدنرزوا OS SE EE RES د نامر یروت هنوکرب دار تلاه دزو

 نررر شرب رربد یارا :ییصعهدس رع, هکر دامن گراد کد ناپوچ کردز رم رپ میا وراد نامر ردامرح

 ندکش اراک هاو یهاظ نداینآرحکرب رووا هاکن دقلوا دنازو نوزفاهیتعاصشو ندالجو بلا لاک نجا

 واسم ساز قرار فر هیاضت لیل الضان اطرش یان هل ذاعمر درو شم یا ایس رب ردهیاک ||
 ا دب ا ۱

 اه سم سا ناطر رووا هاب ید ندکعتا داش ومارف دو رتو یءواواو ندکمردش "راه ایلج هسو نداهتفاط بیبر
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 |هترفو تعابجو تناالیموردیدآز مکی عقرب لوقت سوخو ل قتمارف هد زو ناسرت ناسرب رار ردتلعنانلوا |

 هنکیوب لو یزوکب ناتو ناقش مرتبه بیک ردزر فا نات ماین لاو واتمنا نوک سو نولرتییک



 شا دکشودهکرولک هنس اعم هنا اودمهو یکردنمو لشو درو وب ده هنس ی ولو واوشروا هدنرزوا هد زو هار درسا

 :دصا رولوا لر رادروخربو رده بنانعم كی رشو قترواهد زو ردفصالبلودعمواو روخرب ردنادیییدلوا

 ادیت مر وزارب 7 د هنسانعم ضعرو هصج ور هدشزو هخرح هخر ردز اج ځد هدننزوروفغفو هنسانعمدنمهرهو
 ضوع نالب روهدنلباقم هنسسذزیو ردهنسانعمیلوا ناب نرقوا دفهدشزو یترک حر یر رونلواریمعت هلاهجرابربو

 لوا قازواوهغرالآولواص ندلویردرمالعف سا هدتزودرز .درب یدنلوارک ذکر دهنمانهمهخریو رولک هسانعم
 لواصالواصرددىک ا یظهادر هدرو درک امد ان اەدحوم یاب در رب ادرب رواکهتسانعم رو شاطوردهنساذعم

 هدعفوم لح هیدلواصالواص ت دلو هتل لکنهرمسندیکهدنر اکو میا ساوا نطالساب رک ارولواعد|

 مینا هللا همهبم هکر وهغه نغ عادرپ عاید دهسا ممتم ووقو كم ولا زو نھ اد ےس نداد ندادرب رر ددربادرب
 كج ەزەج + راد هکر درفدا مموهدنت زو لاکر لا درب رد ل خاد هدرلهب ون یر اصردنابت نانلوارهبعت رهجالآکردلربنا 0

 ارهاظتانو ردم هراصع تامرب هعاز 2 بیک هد موز بو نادرب درب زاری درر لر تر درود فورعم ۱

 کر رد نفع دربادرب درب درب .دربدرب رولوا لئام هب هبرعص یو و ؟و قاکو وکو شرح یمعطو همش هنوز یرعو ضاس

 ردهنرلانعم لحا هلح او هغرالاو لکحو لوا قازواو هفرطریولواصالواص هکر دناشواح-یوهویاهو رفورک

 هبا دون ردرهشرب هدنن ان ناجا رذ آه دشزو عج عدرب رد هنسانعم شادنرق کرد فقر دار هد بزو رکرز ردرب |
 ردهانکندقمزابوزاب ندنکمارتفدرپ ندنکفارتفدرب یدلوا لید هنسع ممد امز ردکسارد مدر یسیاصامن اردمسهدرک اب ۱

 Ea ناتسحو زغلو رل رد للصم HAE ی | موها تا نا اتو لورم درب

 مدربراپ دلبا تیاور هنسانعم ناتسحوزغل هللاا ےظو هناسفا هب اا خفراضعرو روذلوارن عت كاكا ونی
 دیشکرس دیمدرب یدیدهع درو عدربنودنا لید هنیعیچم ردنکسار دیم دن من نر هش ر

 ا ار نیک رکو نلراطو مرو قمرا فو كمريرواو كع نادسدرت دد ددر رذیذام ندند مدرب هدنرو

 هداهم: ؛وسییاکهنناسل هلفنعی هلععو یمرواصو لعساو كف اوك مر وفرار كاد وسز زوسو رد هل را نغم للبر ارو

 نایاسو ارصص هدسنزو كنسرف كندرب رولکه انتی فنر نلکر وکوقلجا عیضورونلوا لامعت سا ازاح
 نوسلوا تاکرا ردهنسانعم رسا شوا یسهدسرو هدرا هدر رر ده هو خاطقج هفواو لجو ک ع قاوهدنرلهنروا

 فرط عونصم ندساط ار رر دید کدا سرد امر شنل عوار هدزویدرز یدرن نوسلواشدو

 هدننزو ساطا سرر هررب رارید جاوا ~oJ رعروس د هنشوقراغبوط دین هدننزو شوکر خرذ هبا هلمهم نسو مال

 : ږدهنسانعم ارداو مشر او لعنتی ندمسر ردشلوا لخ ادنوگادک ات ندهدناز ظافلارب رد ما لع»ندندیسر

 شرتفمو طو ام هنس هر ر ںوہاز :ا کدزوا یه رو د هناس نالواقاس یی! ةلطم هدشزو هتسشرس هار ى هتسررب هتسررب

 هد رو دمهررب د يسرب رونلوا هباک ندهنسک دا تو خاتسکو یکن جی اپو کاکتزور او نواهردن ات نالوا

 هد شرو هکرد هزرب روناوا رعت یا هرولو قعسان هزو هک كعیاتدحو تدشو قلوا نانعمرکهدنلالخهرواحو

 زرط زر اک ہا کدو یاولت ابو ىلىوخورد هنسانعماس رو هدنزابو وخ و نوخواوولما دناوولمشاب
 هراولد ؛ هکردهشانعم نان ةلامو رد هنسانعمتعارزو یک دزو

 تلحاعاوروس د ید "هیتیفیک لو لابودنلب ناسا تمافو راک هنساتعم قلولقشقای كاك زانو قابوخوكازوكو

 لاک کوو ردترابع ندعضومیلاح نالواهدنس یراخادب هل اییدكحاعا روثلوا بعت ل دزوا کرو دید هندن

 هدنرلنس بوروتکب یرب |نرلق مر ل هنسک جیافرب کر REE ندزرب رولک دهنسانجمعا فتراو
 هرکهنفسو لء !یدرفنویمر آن دنرب یربولمرد دکربو ك مزوتکهبار ریو رردناهبعالم هل تاسح نالوا دوهعم
 فلک رک نیر ددان عرازو ینک |هدنتزو رادضرف راک ر ررر دنا ه اک ندم اواسمو كارب ار ورد هن رلانعم قحا

 یکعو یرک او ریشک ی رللاد ردت سن نلس د سوربع هدا مس هکر دن راکد نا يره دس او ع قادر هد هر اس تادرفم

 یدبا ررزوددعاک هدم هرهاورصم ندنآهدع دو روس دید هناس نانلوا رم رعت قوامصحو یلهغوقو ردهن هم

 سواری درب ردهنسانعم قلوا هغرالاو قلواصو كملکح هفرظربندلو هدزو نددرکن ددر رار د ةا هس رع

 وکتفک ندودیوررب رد هن رلانعم یدتبا لاوئسو یدروصویدشالواو یدناجویدشت ردیضام ندندیسر

 € رر دنرصم هدنراندررددلآ قسشاوبضروماچ

 نررب نررب ردندآهعلقرت هدنلخاسومآ ناو ردهنسانعم هش رکو هوم شوزات ہد زو ےب ص مرز مررب رد ی :هحراکز رب هژسراف

 هه راواو هن راتفوصع و كنم هکرد وب قرف هلایوکر د هنسانعم هج وکو یراشابقاعوصو قاعوصهدننزو نزرا

 | کر دهشسمانعمهاضفارحضو روند نژرب .روناوار متن شوک هک هنشاقاتوصو هنغاعوصزکلا او رو دیوک
 ی EEE انت
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 ۳ رد ۳ نادروآرت رو ور هلن را دا وا ۷ شاوالئان لتا فرز دراتمهر ار یطال

 | یرفذمو شارا ندر یر روشدیتد» تن نود اعم نلن رک هدقاوقومانعت شل دات قوا
 ۱ مونا هدنلوژ یولاوژالزوکوواهدنکزوهاگم هارب ار ژواک ەننانعىتقتلتو كکیزاو رود ده هنن
 رو وفارسو قشازيو یا رولکهدمن دنادغم یلئوقتزاو كالزوكوىلقشقانو كلفاو ردتشاتعم
 ۱ 2 ES ا غوڅ روک مارا هکر ردنتا كت دوب لوا هدنزواناهارف هلا هل ماهارت ماهارت رده اعم

 ا انا عمارت نتعهارب و :ندنخارب رد هتساتهم تالو کیک د لفهدنزو رو ندا ن ارم ار رده دا منشا ناو

 | زد هتساشفمر ات هدشنزوفراکر هرانرب هرانرب رد هتسانعم هفرطو قادراچتهدنزور دز رابرت رابرب یدنلوارک کرد هش اشف

 ۱ و وتلزارتیفت ومو و عرۋاو لو ن :وغروا رۆ و دیده روندو هلو نالوا شد ندنتسوم دز ندنلوف فراغ تنم هلغانوقو

 | از ندهنیظووتزادنو كيا تفارو فال حران ند حک دوا یرقو ندنونوت نیز ندنزوگ م درانی الار

 1 ززو رخ دنزافار وا یننگدنرابور دیعسا یدال نات ست دشزو هخرسدیربرونلوانانکندکلنا ناک ر اروم

 | هدیمنس کا ەۋابودونعو چول وک هزرهو ردهفن د اطو غود فور هد هدنزو رص رص رب رز ید لوا فردیس اا

 اار رواواهدنتن هامتش هات هام یراهرمشد ین هرهختربد قیاخر دیدآتالورب هدننهز رغ هد رعو روش د

 [زرظدشزوات تسمرس تسرب تسرب نوسلوا هنترولوا یم ارم 2 نرده تانعم تما یبلطمهدننزوناشون هر ۱

 ۱ ها نخرب هگتسریر دعجت خص ن دنهل تست ناکتسرر ونلوارتیمتهروا هکر رد هسا نعم نداعو نولاس ازاد دعا

 ردها E سقت تشو د دک کرد هشناتعن اه هتسر بو رد هنساتعم نکا هت شرر پرد هنر شضیقت هدنزو

 | ورق هناا طو طر یک کو شاطلاعهرزوا تشنه یی دنلوا ی لخو یرب ن دامتو وشن هلغمال واى راسو ضتاف
 رول زانزدکعدواتکو ۳ را ریز ندطد دلار ردزاس نانلوا رن تاو غال ەد مۇر رو دةزاسیراک دند

 لوس یتش ةساکر دزاسزپ هد دلکش روننطهدن دنغرا تعور ل دلا هتم چا او لغز هش هسکو کزاق یس هساک
 ها نکوک ت راتو ځو هان راوتەکی تان نازک زو دسر ر ودر کام تاوتکیاون رولوا هضقناضو

 زوئلوا قالطا هد دن هسا هیشتلاقب رظنوروس .دبیلهدنر غار دیار بهت کاسکو کر دهن تنی هلا

 سرب روس د هدهثرولو هس راقنع كشوتو هنس هرو یزغا ناو منش یع الت وا هدننزو زودززەل راق یان زولرب رولز
 كان ندندنعو "یش مرصد رنو ناتق یال ضو نیسزمکصویسوارب ردهن شاتغمزوار هد ژو شذا

 ر دقوا :یراصكتان یراکدید لتم#هدنکرت رول راض هرات تشاو تا نالوا هدنفا ارطازولوا دنکترنارغغزردنکآ

 ةانشمیات ساترب ردهنسانقم یتروسشو نشلرویفو شن الوللو ی الو رو هتک یاب هتل رب هتک ر

 سوتروآرارتد ناب ید هکر وک لوا وراقحلر وکالعا هد هد اردیدا تدالورب هد افیکر هنر سانگ

 ۱ ناتان اوو هدننزو لئتنارت للارترس سار ر كسارترب ردتغلا هدا لذت اتوردص-اناولهپ رور دند ارپ شرب هدندوزوش

 تتنارترب هدنشنزو لشادرف شارب رات دنیا رم ست طب وا قا ولراض ترون دالت وش هدمت رخ ردن سانات

 یراقچوچکرون 7 .دىڭدەغاتناتلوارى ەڭ قادرغا ورو دەن IS هد سرو لنحرن لر نسر ردها

 2 OPES رو ت دزد ر یزب رولواز سنا هکر ردا خرا ور ازاص دک اهدکشن
 بی اره 5 هدنسعل دنزاو دز هدو اس هتل اهدج وب استر اسریزدفاریاناولهرب رد هاتف هل زو هظرش

 ندا مد ناجرب دو دید کر زک هدیسرافردیدآتاب نانلوار ترک اهن زر جر حر روس ددنتشوق

 :خزربهلمسراو مجرب حر رده ندقلوا یض ار هک الهو غرا ندر اغوا راندت لعملواسولًامو رطضم ندنتلعزب

 سردا نشر رد نع ندنخرب ندحرب ندحرب ردغرح ندنوب نیس رد ك وک ق ورم کریو

 تاتو ءضحلو هراته رو حر ج خر ر دل هد )اف جو یراق اتر وا هد سد اساس دیز دلت یرتا تسمه دشزو

 ارد ةا لشههوی رورو د خد هرا ءهضونمید هلو قم هم اناو هجا کرو ل اوکوردهتسانمزادقمربو زارتو

 نالے س ندر توا هدد لوا عضو هتنآنوطوا شاگرد ا * لا دمو و اك هد هام هامون ولو

 ةأر س و ورد هسانعهراوا اوادضو تصهدننزو ناخرت ناخرنر واکه دهنداتعف زیشو تور دت وطرق ریا

 هد لرش نكرده ان مدل ولسا یونس کر دشزو رعنا حرب 3 رب ردیدآتالورت

 E هم ار ی ار مک یا ا یر یسدقرا نه دننزو شمن شرر د غل

ber.ج ج ۳ ردّمغل هد لس اتکا هش ر او ردمسالتتسا نرو ی یو یر  

 اوز اوز یوا Lr E ندر تدل تر هر ودهن انشا تدا عمو وتن و دخون اغلغەدنزو ید رس ترا |
 و یب ید ها هک دک و اھ مما س س ن < یچسم تگ روس



۳ 

 7 1 اقونعو دن غیاوتوروت د د رکورد هلو هاش هد ردم اند تین عما

 ۳ رزلوا هندلکش طر نگر دیس له هد زوج ید چھ رت دیابت امادوکساض وشو ان اغا نانو رادویق

 ندده لوا ناخن ومغانش نا ناتو رش هلا للت هالضتلا دنوم نخ ات زلز دیا لان نو دناهنرتهلتس رش

 7 راررۆ کی ادیرک ۱ تادارلراع هکر ذیشرغاهدنزو هد کرک هنس كد هسا ردفطامژ ضاافردن ددیودار دمو

 توطهدنز و قارت 3 یادت رد هدنر FEES یا ناتروتک ىدە :رلنطیراکد رک هشت كنکردرذاغز

 قعر یم هزاو هشاب ولعن امام ندي "ردر دم ل قند دتر د الازدي تشن لاد رشک نآراش نار زوم دهتسهخانراولشو

 | هر ولو ک لغز ؟نولنر اصن هطوفتکووش ده ز هل او ماه لو الناز ر منش لادنوکس رد رده ام لا هاو

 رز سرخ ار تاش یوزر رولت رداد لار خورد ید

 ۱ هدنفارظا یک هتدرروت دهقع هام دارد را یش راقد سزز ناش دالا بم نیت ڻاغسالا رو دارا

 ارد توش عطا تور در ددد مع ی و کسو مارا ۱ مضوفنتلای هان لتوصعسندناق ۱ راس رولت زرا ەز تات

 ۱ هدنشوژراو بلطهتنارب نزوات هد ه0 دن رده انعر ناغسدت مرق ش لتر اف فاکن اکش دیو ناغتشدو ناکسدن

 ەزت هتنانغشیدیر در دو یا تانزونلوآرنعتی زی هکر دیش اف یو

 ۱ دین رولکهد هتناضخ دنوادشوتساتضو روس د تد ةر وط شل 7 اوروئلوارانعت که هس وکو یکساهکردهتتاشم

 ورم هدر غ هکر دنا خ هدننزو كلل هر رولوالیدرکسع نحاس | ۱
 ۱ ندوات نا لاد تف هردو دو دختر د دیش نئاپردش یزد دیر

 ۱ یا لتتم مج لاد نات یوا رازبد ند هنتر وط شن او راونلوا یالطا ید هواه جاغاورون دهوا نالیزود | ۱
 | ود عود شود زانو هدنزودلط هلن ر ردا غ)یکیهدخ و قم نانرپ کرده دنجنر هد وم | ۱

 | نا رب نوا روش :ددلش اهرخ فو لز انو شفت هدننزو نوا "نوین رار دهد هنت ارقرحش هلاةزاغا او لنعاو روند | ۱

 iz وهم یار وا تان رسم ین اکو تفل تغلتردنواز ووا دنا حوا کردم دات هر وم یان لصتمهب هلخع مهار

 لع ر د دام قوقو ت وای ربو زد هل انتم كاسكو اوت ىر دول ئر ژاویماتفن یلانرا رب رده دنرک د|

 . || رک نوا لوک ا کر دةس اعتمر هوار تا ار دیش هجر سارا ل غر شرر واش هردق وا لدادکر دیقدا ره[
 ۱ ش روغ "او قاح ودشداس لا هش اتد هز زول کز نفاخ زدات ینکو کت ار ن دوا نوک مرغ ۱

 کتش رش اطردهشنادعم طح رتزا ا عطاتردهشنانام تنایئوفرظ نمار د هات نف ریون عیاسردهنساتعم[ ۱

 1م ؟تلاتردهتساتعمناتاس ول او منوصو تار شغ قاب ردةننانعم نانو ود ته ام

 ردتاغ ر اط هری رر شع نشاحر دشا رخ ر هدا تش داده شع عنازودهنانغم قزوویاربتر واوا یف لر

 e ین رانا ار لیتلداولمزت روک درب رد ها لق ند ند رب رغ سداسردن او نالا ندشش زا نما

 هدننانوب زدندآ تا ناودهدشزوانازک انن نازار ار روت رولا انک ند قلو ارا کنش اعاش نان مزار ندمآ بآ ندم اتارا
 وا خاشرب نارا زدتنانکتدقاوا نناونتر ها افکت ار رونلوا ناسە دنتەدام لاحت هليا ءاشنارارید نولراطتس

 ناتشخاو قدی رفاکرون واده شال کسا لوا ہد زو تاش نار نار ردهنانکن دزا غا ی ذاعؤو غور دو یک

 قدیر هدر زوراغ رار زارب رار د 4 تغاتج نالاګ دةس تن هنا اللا یل داماد دخافزا لاو رر دنااظعا هلم هيو

 شولا ابا را تش واب کرار دهن اف ادشوکن ااو اربعت قدر یو خورو لگ درعا لغفوردونلصن ماند
 لضفو ىق هرن ط هدر عو ر ولکه نسانعم هفقروهن ابورازر دشقولم هثنارآ هتسارک ی راک دچار کلو دو ها
 e لت5 د قدیزارام زارتهدترود :زارط .دزارب د زار ر زدت ,لاتعمیمردنشپانو كعب الضو كز دش ابوك لكا طف تو

 مرد شاو قم نوا نزار ندارن ز سس انعم دفهروتانور در دصم لصاخندندنزارب هدننزو شرا وف شرارت ننزارت
 رولا خد مر الو یدعتم هنن ران كئي ردشتنو لک اه هذ ر آییهع توی وتل مرو ما طنو نول ساو ی تود شارب

 ردە ES ولو جئاص ولو درا انویشالط رط ندا ارتردردصم عروس و شار

 ةتسکرت نیهتتنکرت هدنزو تدندانارس نال ندتلاع تاعا رد ەت سام داف ی ناه دنر عادد هنا دت دق عار غار

 ندملعارت رونار تايوان دزو ھر خخ نا 2 نر او ضت زرق و نع هرزوا ضو تخ رنو روا

 هلن یس ارش ت نودا هنت مان شواهدنب رهناخدنا ن ددل خناد نالو ناعرف توک ارب رد فقع تدنلاعارب] ۱

 انک ادت زوو ازت وار وار زد ید دارم د نزوة زازت نار دةس للا ظعتو مارق او قلا ندنعار نذار ردندآ غاظرن ۱

 هکرونت د A هدرژار هدرزارب رارکح لرو زر وگو بو یار متال اد دمورن دشت | ۱

۱ 

 سس



 هنسهروح رادامارتاد هدنفرطهریشط لزغا هدنزوزومنم زودب رول دن رسد کشم ىع د مت زنم انس و ۱ ۱

 لب هکنالغنالا طب ض بری الصا هنلقاط که نوکه ن کر دنا لوا ماک لدن ر د نفخ هوکد رھ بود تمام لا[

 عهروگرونلو ونلوا ور ندن ارطء حول جیاورب, ٠ هگردفورعم هش درو ګر دوبشوخ هد اعروئاواربمعت هلغیز هدیکرتو
 ۱ ممت رطح کر دونم رادیایبعت یتشرغآزوکط هنکو کولر دلانا رعراک ترتب هدرا ها ر دفورج هلساوب ۱

 ۱ رخو مار هرم هدس رع یدلباروهظهدتروصقمرب شب هلغجشیا هان لوا یی هدننالخ لج م عضو اهنع هللا یضر

E eسومی  

 «یدرومماروقوک مدنزودن دب دب ردهدنرک د هجو تهم یان لوا بان ردلتسمید ا: ڪسسو تغل رد, یللاهدنابیوا

 !اط دیو تاب رو رای من نام یی خط کرک 7 اورد ىلا قم نسحودحردهنسانعم

 تا ن ر دناکلا فکە در ~ رک رددآتاسب رب هدننان و هلدافو نسن وکس I ردهنسانع»س هو ضصو رب دمو

 یس هبا وکر ردلوا كابا اردناهئابت هدير رر درکه دننکلم نا عامر ذار دفو ر عم ايا ناکسدب رولوا ررلو اكعد یس

 ! فونع ل کو ارد زلال لادن ھ لادن ردهتسانعمهنامورف روو تنیطدنولصا د هدننزوزا وادب زاتادب زردیاربعت

 را ور هدنسارانا ارن هلا ناتسدنههدنب :رو نادک ناشخدب نر دیففح ناشخ دهدننز رو شن شش شحدر و د

 درزی واراوسهس رزوایکهدن مک ولوالوسو کم هد هنر یقنالو دن او ردراو یران دعم نوتلاو لهل ەد 1 ۱

 شخ.دب شخ درا ر دنا توسناک اھل وبس یت رہو! تو ردەدن 9 رولر ر اوتکندلحم دا ر داکد هدنا ف دعم لعل هکر اب دب دید دراضدو | أ

 دیتا زار دسر یه ارت

 ناچ رغد ترار سارا رؤاکهنسانعم نادنخو خ رر شوخورد هم انعممادمو هشنمهو ماد«دشنزو مان ۱

 روس دهزطاع سوماجو بر اونو هرا رح ساومرغو یشحواموعوزولکه د هنسانعم لا شکادواسزو | ۱

 رلربدیخدهاک-دنک ن نوج کنارولوای ول دن هد اردنا تاب ی راک دید یس هت داحربو ف روطكشاهدشزو نارکم .ناردب ناردب ۱

 . 3 رو رد یچ نداز رداعافمساندندنار ةتنار ار رولو مد ی روساتف برابتعا مخ رت ند هدتنار سهلکن ا ۳

 ۱ لکذد اراز ارک ذرولوا لع د قلب وا نمار هلغلواوضغ نال واریت قلت وا نارررلو!هد هنسانعم دد نازور د هنس انهم

 تو هرب و هصح ابا هحوتفم4 چم یازو ړل مهم ءار نو کسو لاد هزرادن هزردب رواواهشحافنزداره هلیسهالع |

 ادرردن ر دا درکار رر د هن سانعماغ شرور بهرو ی .روتس وک ل وه دنزوغرغد رلداف هرب هقرد ردهتسانعم
 رک لا ولمک زا زاو هلک لابو ر وولکهنسانعمعادوو نلبنساو ردهنینانعم تمالسو ناسا و یلضاصهیمز زودون

 ند ەنى ىرىغابونديرد هكر ور دەب ر هاكر هب ۵ هرصلوا دزور دص هرذ هردن رولکهد هنسانعم لک تغارفو ىم ور

 شتتلهزدوشا یحاصهالضفلا دن و مو هلواولم هلو لاو هق | نوردو نولوا هح ولر فز آن دنضر ء یلوطو نولیکید |

 کف تور هزرح» هرخردبیدنلوارک هک دهتسانعمهر د هدشزو یربآ یر دم شب ا ممر دلا اعا نایع وطهویم

 ' || کودنکو لکه کو دنکو لو اربتخوهاک ۲ [ییعب سا تسد ردهلارمسکیزوپ دم تس دب ردت اک ؛ندهنسک ق :یعروفو

 لوصقء» ند ندر بح تسد ردەباک ن دقلز اریبخو ءاک ؟ندو تسدنرونلوا ترتضهدرب لح هر د همراة بح ن لا

 ندشتسدر وئلواباسح اد اوصقوفامو هل غاص لدامدادعاتاجردا ردارز ردن ڪڪ دا اک ىعاص هللا

 جانی رده: :سانعم شددنآ د2 یوخ دیو یو کدیم ذرو لاسر لاک لاکسدن رو: :اواهباک ن دنس لاك هن سار

 ناب ره لدرفریو نل وسا_نف هدنق> لسکرهز نولواهرزوا نظم هون ه کره لغو راد رضیکیسهرواه یوا

 دنگدیهنسانعممفلخادفرط جا زغا هدنزوزورره ها رو ی یلاعت بال هدیلب ص نیس نخی وا ۱

 دیوهامورف اردو مس وضره وک رهوکدب ردکآ !)رهر نالدرمون رواد امنا ییط ابو لاطدا قحکردهنسانعم ت توشر هدنزودنزرف

EERE, 

 هد کا بصعثمو یاطو یاو سکر سورو ناو ارب بعت قوز ولی :زغاهب !لواهدنشنرابجگ 1ررزودرغا صوص
 ب یزمرقودایزد غبص فورعم رلتساوب هکردیج-اقززا لقمهدینابرسهدننزو نوکترمس هل اتیا ,نوبلدروُب دا

 فوخدقغروق هد تفادیزابودنزهدننزو نوکنرسلوم نود نوگد رد عفا هری ساو یررعو ییا عتسارولوا لث ام

 روم_دی د خد هتلع نانلوارنعتفجا ارسورد هسا تمالمو سراج هکر دفورعمهدننزو +مادسزس هل مات دی رد هنسانعه

 نادندبر دیر هینکندقاوا یفاومو باش وی الو نوشواویعشار و قعوا 390 به دردسر یا

 زاوریراو رو دەب ر 1 ىلنكشا لمس ەدايزەد زوو رمو دیروناواربیعت قخلش وج هک قلرا طظودنحودزلتمندمآشوخ ۱

 هرو دن رود دووارتیعتهدنکر رب د خد هنغارتوا شوق یراکشوروت دهنلاح یسج دارو طب دصف نارمط دزو

 هصحوهانعمو هد:زوهر سمو رار دید لذا روتک لر بولیراصهب :هطوفاکرون د هماعطلاهدنزومروش

 | سس ۱ ت
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 تحصبحاص هلن اواو چو زد زد فدا هډنرغراش رون دیسدەنال زا 3 هرکو کو هنشانعمدعر یرنناروکحح ۱

 یانثلات باب زده سافت رسکواهنااخ مضورد هسانعمقمرتسخآ | ندفحر دا تتسم لعف ندندمفح رف

 س نيج تراست ه هب كن " دن ءازجا هدس رعوزدهتسانغم لضفو فو لع هدننزوراچد را ردهدنرک دهم وتم ۱

 ۱ ح دند رح فاتح مت دق ردهدنرک ذهروسکم ءابثا ات باب زولوا هدنراغ اطاتخر دنزوکحوا غاطولردرپ

 زدندار زو چم تهاررب هدننروا رص ارم ردهد رک د هموت ی ءا ثلا بات ردهنسا نعم رزق غار دعراضم لعف

 ]أ الا عا یراترضح تاولصلا لضفا هیلع ناش اکنلا دنس نان هلا ظا ەدە رقمانیربصبهدناوبماش
 : هد اب ځوا هکر دەر تر ەر ویا لصتمەتەچھیاخنام :یع هرکس دن ردْفو رع یل هضق ید یش مر رخ نیراقخ هاو

 | ن دکال ذ نور قو قمالروخ ندنکفا اگر دمدنرک دخ وته یا لوا باب ردلم سه ییانکو تغلرو قط فرد
 1 ضراع هدوقرواکردهنسانعد قصر او ردفورعم هکر دهتسانعم لابقاو علاطهدننزو تخه» "ق2ا رونلواهلاک

 علاط یاضاددتح راربدخ درون هدرش نا نلوار بعت یس هکر کح قاحواورو دس واکه دنن رفرذقار غ نالوا

 ل وک دنشنروروععف ر واو یدناوا فو ول هنلکهلغلواروهنیم لوت رد کن ددعاسمان تعوق اومات

 وات رتفواخ نوکس هته هع یدنلوار ذ هکر ذةنسانعم روت اه هوتک هوت زونلواریعتولتص هکر دهنتشانعم

 هدهنسانعم ه من رده دقرب وهزوعهوراریدءد هبدنسن شاولوصو شلزو یسدردو رو دمهنومقنالواهدنشاب تردابو

 ا نوک سم 2 ردهنسانعمد دلا ثخ قورو مد هد نرو دعا دکر هنسانعم رادلمصخت لصحورواک
 ۱ زدهاتعمو یجدهدرس : رعو هوا لضاح هل وص رومغد قعارز کرو ر زاهر د رم ننن رر نچ اا

 ]| لعق دناسع ردهپمنم هفصند ندرس هدشرونازرل ناس روس, دجد هنهخازمکو شوُشغمو بلقو

 قمردشرووقسزوو نقمروتساو قمردلوصو ردهنسانعمهناذاو لم را هدننزو ندم ارت ندلناح ردعراضف

 ]| ادصدت و صو نبسقلطم دننزو تب تس تسع ردهس رلاتعم لمرول قال او یلاضو فلاضو قم ارغواهیالبودردو

 هدترو نع یسع بت یدیشمزوتک ولآ ارس نیا ذعهکر هاش درب هدننزژ سوسک سواسک سولسح ردهنسانعم

 دعم دیسک حک رولکهنسانعم هتخادکو شاسک او شعراو رد ةتسانعم ناتو لنآ نو ةد مدو شا زوز شلوص

 رولا خد مزال لمفو یدداو رک کرد ةتسانهم ذبناسع هدننزو نم هف نیس د یضام ند ندیم مدر

 زد هنسانعمهرابو وزو بیصنو هصح هدننزو شخز شم ر دلوع سا ندن دیس هدژنزوهدنحرب هد
 نوساوایراجرب نیخرک و ک دلو یرلجرب تکوکو هعلق کر واکه نشسانعم حر یورواکهدهنسانعمتوحو لاو

ISEرد ماد هم ك کرس کر ست دوش ر درذطم معاند ندوشح رد هنسانعم تفهشو تج مەد زو شداژ وا  

 دزو م مچ روشوازییق ان اهن نرقردیلشتسم لس کی دنا شد رددشتنانعمللداهیه و یاشغب نرم نرخ

 a ردىجچا | اتت انواع تیر هدنزومیند همت ردتعلهد هاش توکیورولکندنآینالغا کش مردن الو

 اننوکس هون ون ررر د خده بابان کواو ردتنساتعمدعرو ۍنس تار وک لوک« د تاتو ویب لنو ون روس د ځد

 یدنلواقالطا هت ردلد تر هزم هلییضحت ىلا افسر دکر م ند نو خ هاا نو نوع ردهنسانعم قریولش جهان وب حفز

 کدام هم هدننزوریصحر ر ددشانعم ولو قوع شم ددو شع جلح الحو شلت :هدننژوهدمشک هد

 ردهنسکزاد ون کارو ستسخ قعرد هتسانعمریخالب هد رعوردهنسانعمرض هددنزو لیذر لی یدنلوارکذ د
 زاکشاوشافدیفخرارسا نداتفاراک یژرب هم ردم نواز ومی عتر د هفرخ ع مسا هد تنزو هلو لع

 رده:سانعمرصیتمو دنع“ وهو لقاعد بار خعواخ نوکس د رع ردهدنرک دهرونسکم کان قات باب ردهیاک ندقلوا

 رد کلم ندتدنسنفلا ل يظفر اهر درهش فور دشوار ادم ارا ردهتشاتعمناموطو غور نالوادعاصتم

 ر ایحو ماظرب ها ةا م قات اخ نو کس تا تحج یدنلوا ست لاو هلو علت وب مهد نسانعم لعل مه

 لوطن هلمسراف فاک واکبتحص ندر و شم یس هصق یدان ابا ارح یسدقل ا تس رادفراعتم هنا هضن تز د هاش د هان

 دعراصوصخو ی کو یندروموک اموهدتزووکر وترد خوبم هلوا بصوب یت نه ند هکر د هنس اعم

 | مادا سا هدننزودلدرا 2۹ 2 ردهنانعملواخدوب وتحس هوت زد هنشانغه وت هدنزو رود نم روت ردهتسانعم

 وقرا ها هحوتعم یاخ دیدشت تسل راودناداننعااصغ ندنرشاک تر دیر اکدید مدانآ هدنکرترد یهوک"

 ۱ اچ رد نهج جلو شوم بازار یوم کر طوط هد رع هکر ددیداش س ةن ن دیارودص ن دغامد هرج ا

 كىچ ۋىر هلن او مضواخ نوکس هونع هوت زوم دءا قم هلقن هد نع هک قوازو جم ینعدردهف حر هد /زوهلفس

 منا سوی مود رعردغعک نالوا لصاحندنحاعام زد هدزاجج ودا یدل لسعەدننزوروصق رو ردهشنانعم

 کیر
sare 2 

 هدب ک رت رز
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TORE Ke EERIEسپس قلطم هددنز وتس تسک رولکهنسانعم تواحرو اک شوک و  

 زدپهما عضومربهدنسارا سراغ یا ناهفصا هدننزوهجر هچچ رده انعم و هد هلا هجخمیاخورد هنسانعم توصوادصو

 لعفند ن نئسج تست روم درزا هدس رعرد حا چرب ندنعول تایوبح ے چ ددهدنرک دمروسکمیاب فان ب بان

 ادەت ممد چچ تاو و مکح هدو كش رم لسع 2 ردةتاتقتم رفطو نوووی د | او قمار من او ا

 نغلباهلعجن وکس مگ 2 روس دروفصعهدس رعر دش ود نانلواربمعت هح رس هک هنسانعم لشخلر رولوا ییف شخ و

 با داب ردع ازش arek N شکر و. روس داف ر طلا هرم هان ل دخ دز امزکی شع

 کر دیفدارمو ههو لاغز اصرار دزعم هد رعردناویح فور عم كرون دهپ یک چ ردهدنر د هم ومف م یاب تلا ||
 تاطز قمرآنتسحردیضام ندنیسحن لع مک تب رون دده زوق شت آوردهنشانعم فو روموک

 ریمعت د قیشاهدیک تو یعکهدس رعهشانعم لا تشناوضتخ اکو وکقوطدنزولهد لح ردهنسانعمشتفتو |

 یشید هدنتغل دنزابو دنز میان زواولق ابحو جو زد هنسانعم مچ نانلوارکذهدهروسکم هل وجنوکس مک 2 روئلوا ۱

 مجناس تلا یدنلوارکذ افنآهکردهنمانعم لص هدنزو لوصآ لوب لوع رولکهنسانعمحرفو ردهنسانعم ی ناو

 ردهدنزک دنحیوتفمیابلوابات ر داس یی انکو تغل یر کی هدناب حوا هکر دم دسر هدحوم یانلصتمهب یشراف

 هنس انعم ید“ همر يشم وډ نوربه درو شوخ شع زده اک ندقلواغازسهدنسهاس تمه لهارب تدیسنر عار

 ددک# ١ تاصارظنو لکدزوک ندمآ مش دما شک رولک ها رلانعم تقشمو دردو جرو تواخرو كلتسسو اکو کو
 لب كع . كع رونلواربعتقم هد همش همق هک لو ارظ هل رخو تدسو كلی اناشنز لمخسو سو كیا اننا ندرک مش

 كححدیامازآهنننهوبزاب نم ردهتسانعمی اتسداب هناحو ءفص هدشزومیش کج ردح الس مولعماترب هدننزو

 ناولاورو م د دەب هناخیل هکاشو ییسفف فار طاو روس .دهنعصهدم رعرونلوارسعت یلزابو یسهطواز هک ن ریش

 لج رون دنٹد هم رعردر واج تاشلواریمعت دروقندعاس کد منت تمایز لکه رلانعم هکر ابو خاتواو

 هض.دفیعد روح و رزلوا ثولمو رادضیشاد وام اد هکر وندهن هنس. قاہلیو برشمهلةس لزا هددنزو لک |
 لوا جدو د.دشوخ هح د نسو هح یکی رار اسو شموکو نوتلاورهاو جرد تازاف ما سقاو تاب دعم عاونادا رح کن

 د ندتوقابو لعلو شن "اوزدنوکو یاو شوک ی ولعا سواط هع سواط ع نوکلکكشایعد نوح ننوح ةع رد هباشعم ٠

 ید وند رار د هط قل ەد رعهلواش ءار دلا ن دقاخوس دوخ اون دعما کرو .دهلفطلواهاناکم ضوک س ر رونلواهباک ّ

 هزیلفهزان ناقسح بورود کد ن دج دج اعاو هنلصاخو هنن هج لختشرهوروناوا قالطاب هثدانالوارو پا خف 3

 له هدشرو اتش هلرحم ردهدنرک د هرو کم یاب قات باب رازداقالطا ید هک شفلفحرومو طزونهو ۱

 هزر رب شب لر دتغل هدهلتج سکرومس دەر ر تس یولکه اهہعالم یوا دلا یسود نک ام ادنونلاهبهرضسو

 1 د مک ردهنسانعم يک ناناوارک ذ د هدهخوتفم م : مک روش د هنس اوقمرا ساو ناشعو نطو ےکح

aE 

 س
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 ردهنسانعمرم رد هو یعلاصند دج ر :واکرما لع:ندندسجو تو صوهطر ازای منت ماجرا روا |

 قرط جال زعا ج ردهدنز ڪڪ د همومحم یاب ثلا بارو د هب هلتشذریقحو خوکه لیسه دابز هدنتزوز ززاس زع :

 هاکنا نی £ ثاب وج نکرد هکر و ردهسانعم نیوکرسویداتهآررکم 2 و زربددزوآ ه کرت هانم والا :

 تو ته یر هدر رده رهدحوم یاد لضت مه هلم هم یاحناس ید راراشخوا بورغاج ولا رنا
 هکر دسعماز رمح رس هد نانو هد زو تاب رد هلن شم اث اظ ردهدیرک ذهن -وتفمیان لوا نات ردا ا

 رد: E ارعم 2م لجن 2 ودیا زد اولا ساسر دن ای راک دند کشک ناب EOE E EEF pe رط ر

 نامه ەد وا نولو ین وکی هد ندو بورع قرکهشالا زلسیا نافس هدنادلغلوا هرزوا ناف وطو یطالتاءاد

 قدنخ نارکس زج روشلارا نولح نداخو رطاحع ل هن فنر نق هضملشب ەم طالت تدنکیراززویلاصی)هننفش| ِ

 مان لک دناتسکرت لر دنر نیک رنشبعسو لو ةع الاردا هنېنکوروغ کرد هیاک ت دتوربج ماعو توکم اع |
 زو ییسهرئ اد مقاوم دهقاتم شام 5 وا هنت الو مزراوخر دابرد فورع» مرراوخرص 2 ردهحاردرب ںو مہر ہٹ

 هدیاد کر رخشاک ورد خش اکر خان ماغر ءاغر ع ردهاک ندر ط# ںاح۔ لع قہ زت امدرع £ ردا هطاحاراد قمبر

 هدي رد هکر دناروهط یان ناف وکو ةتر وخر ةد اهنسا شانطرب ازد لوا کر دا لشن نوش دید را

 تاب الساكن رو رات ۲ !تنهنرع رولواهاسو فات یینیرفک ناو تو ناسنانانلوهدزتجسو

 هکیزو کوازکد نعد ردیرواکه لذا مض ساتطف یر رددرغاوحو یس تسدوم رک کو كلفت عسورع ۱

 هد ,اورزب و رار دزاطوخ ر هماعراراض آه را هست ل عو غ ولو هن راندرک رانا الدب هغ وط یغورن و نوجا تدزا /

4 n ا 
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 هدننزو ندنکش ندلنکت ون, دید هنتاع قمقس ند هاعط لوس التماو عیشورر دی اومه هلک ۱ :دددحاص

EENتخ وسد تخون رون د چد هنس هم د لابو غابو هنلا نواه شاط كح دیا ی حمو راد هدنتزووګ وتد  

 7 ردهنسانعم همهادو تةشمو تنخو جنر هدننزورایسرابع زدهنسانعم ایت حورشمهدهحوتفم تب امت رده رلانعم

٤ 

۱۰. 

 ۳ نوسلوا كیاومحراسو كناسنا ردمفارطاراد امارت اد هک یسهروحزغآ هدننزو زوم یه

 هد هلا هېه نيغ یلدا رون دیدهنسهروحو هرود لرل هند یسهل اوم هتفنژ قو اف نال کد هشانور ولکه د هنسانعم

 یلدابور ونلوا بیرت قوا هردودسو یا زوجبگردروطارطوارد درب هدننزو نولطم لا لوپحواو ت ۆك ردتغل
 شکر روند هنر وشقوآهدننزو شورد شک ردزناجیخ دولت دلم الوردتغل ی دهدننزو توک ۳
 دننامشکرارب دهنقمل لحت هروس لمشح هزب رج نر ېردیرج شک ترور دیخدنادربتو

 هبنشرلردیارببعت رکوآ هک قبل رون ردنا ناروط قوا تاکسلیدک, شکر رولو انچ د تد ننام شک “ناردن

 هنسانغورقنو هنر شکولیلقو یتا رهننقشمو ت نح "اراک ورنداداضر شرو رولت یدنلوا هییست لوس او لخلوا
 هکر اد ةنسانعم قرمشمهدشزوو یهو ۳ من ردهیاک ندقلوارباصو عنا

 هنضشورونلوارسعتقوکو حلغوحهدنکب یتهنلباتاصا شنوکهشمه هکرون دید هرب لواو و

 هوا یسهولو رول هدنلکش هلا كجوکه روند هفرظیرلک دوخت مضو روتلواریسعتیزوق :دکروش
 یععقواصعورون, د فی هال رعرار دلا شوراش شو لا هم بالکو ںا a ng مس

 غابدرونب 3عیقم اب رعر دند وتو صور وخر دهددنلانآ وه ساو هز رخ و طنالوا هدنراشاهلرلهنسد ولاثم

 ٌلاروس روس ر رو نلوار عت هدنک ر اراپ ندح اغا هکر ون دهنغارووا شوق هد نزوزانهش زاوت زاوتس رار د خد هنس هيد لابو
 لقویموبق یادغبرارا بق هلک اخو ا شاخوراخ قزغا بویقلالغهنجا کر ون د هعضوم لوا هدشزو لاحوس
 تنا لات دزو لوکس لوح -ردتخلهدهلطا ات مدقن ناتو و ,NTE ادوقدو رادار ت ین

 ازجادک ی انواسهدبت ق هپ هر دتف دات مدقنو رررواندقوبحابرثک رو دیدهقط یصب یرلکدیدربتالکو

 سکوک« دننزوانرد اش ردتغلهدهلایدیدشتكيات هدلوایاتعمور روس دخ د هما عطنانلو ار عتاہاو رار دا قص

OES RENراک ب هراس رد هنسانعم جقتسمو سوب عور ظنا هرکه دننزورابر ھ رانش : روس  

 نالوا نییتسمو حر هدرظاوروسد هد هن یکم واز یکی دم دن مک دن اف اودع دا [قلطمهدنن

 هد تروا ات : ردودنرک دهروسکم یاب فا ب بار د رواکه نسانعم ناطسوولدورون دیده یاس .لوعو هب هس

 لها ها لمس نعوات ن وكس عتف هد رددنسانعم ناشاذکیزیموقهدننزوندع ارکن دس تن : ردما لعفندندمس ات
REر دهنسانعم بوک ماسک ایی دروب اندام هزاتراضمبردیعمارکسمبارشول ولر درب  

 یمحهالرت روس دهر هت یصبیرلکدیاربعت وکر روس درابصکا هدننزو نګ نکس ردهبانعمویندهدیکرت

 ندندنکتب ردهنسانعم كماعنا لابقاو لممهماعط لوا ی درب و كل دو یمقس ندماعط هل یسالتماو عیشتب ع

 رونلوا رممعتق وجت هکر روس ددنافلنکح ام رخ هدننزو بارح ءلمال نالتدردهانعم لوا حدوب هدشنزوندسحن رلد

 یمردشراقو كمکچ مکن اولش نال |وهوقاسوهندمصترد رما لعق ندندسکت ږ لوجو نون رول نوکسو اف فرم

 هدو اوز و لکه نان قن فتو مرا اورد هنساتعم كم ا عو بسکو یمن ازق نتخ وفر دیض ام لعق ند ناخ ود هدنتزو

 یمقظوق محو كع رو دوقمحتاس هنسن هر رب ور ۳ هنر لانعمماقتلاو ۳ ووك |ماقتناو كمکحو كايا اداو
 سم 2

 هموجصم یا ثلا تا ر زد هنس انعم هیهادو تنحو دردو نر هدننزوهرابا هر هرابتب روس. دیددنسهروراو هتنخو

 روش د غص هدب و عردتروص یراک دابا ذات ادوبعمبوزود را یمهفناط یکم شمدکردفورعم تب ردهدنزکذ

 هدشرفلداکه دننزو لاخر, لات روئلواهباکندیوبحوز دن دنجسف تب خد یراکد اربع جاخ م هدنرلنس یراصتو

 ۱ ین درد یرکب ندهیکلمروهش سر دت ردروپشمهلاهلاضن ردیدآ هناخترب هدنزولامرب لاه اکا ردیدآ عضومرپ

 سۇم لصتم هيف رع مح ناسیخسب زد هنسانعم هناح هدکردهنساتعم هنا هرکی هن ر ردا نوک

 ةضشرز یدنزصاقاطم ج ردهدنزکد هجو فم یابلوابات رداغشم یی اکو تل زکسنوا هدناحواکردهدنیسر

 هنسانعمدرواو نیاز ۲ او O RT ETT یتا ن وز لرز دو اتم

 قمر ردقص هلتسهدابز یلهتسکرب ندرواناع روس دیجدهنازول نالوا یرانان یاس بم رقهغادودو رواک

 ندمزتوقیناتو كلسو تا يفو لک 7 [ندروآیاگ رونلوا اک ید ندکلاب دا لتون دكا ضتو رصحو

 روس د جد یس هرب ,ردهنساتعم ید همر شمول دوز هنری کت ای سخ رونلواهیاکدندقهراقیچ )و

 ۹ كيور
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 تیداهدسشزوندشک او ندیکهاب ردهتسانعمتدذاو هصکشاهدننزولهآ لعاب ر تا ن ر دقورعم دلا تار برع أا

 نذکش انو ان هاو تعلا هده رداع رب یربهنسک یکیا ندونرکش توریسم خار رد هتسانعملع کا

  IT Eرد در نالف هکر ذهنسانعمنامه ەد نزن اع“ نامهآر نامشان د روُلواربعت لوا

 كردە نا همفزابق لوقهدننزووهاکو هاب زار دنامهابو نامه نالفهدنزب یر تز هکتسف نالفهدنارواح ىا ا

 تسداب انا اا روا نب ادمن وک“ دی راک دیده و صو قیئاع وصوهش و ان ردزاد ةد هراو هکسر دندززموا

 دیاشو دا یو رد هنسانعم حاتخ امو یرو ضوواکرک هلانیسنوکسوابرمسک تدا ردكم دولکر که کر دهنساثعم
 دوج ولا بنو یسهٌهتساب ردهتسانعم تسد اوشا هحسناب هتسداد ن رونلوا لامعتسا ی هدنراعقوم ۱

 تاکیاب ناکا ر ددا صخر ندلاحر هدهزو ك داخ ما ودندن دۇ ا نک یسه هتساس هک بز ددفدايع 7

 یابلصت ههدحو میاناسب یخابا ردهتسائعمرادهشس شو نزاتو نا سهکتو طظواح هدننوو ناڪ: ازا

 ردووسههدزوایص اس ردهدنزک هح وفم یاب لوا ناب ردلچ سم ید انکو تغلروقط هدا ے واک ر د هدر هدح وم

 ربع ندیرب  رکد درا رر د یخ د هماعطنالدرو شد لبا هبح نانلوارىبع5 شونۇ ادناتهدس رعو ردهنساذعم
 هندنشهن یذکردروناشزب ی اب تقریب د روشلو اهیاک ن دک ۱ ماکساهدنسهباسلر و لنز رک ها دلت اعاودادمآ 1 1

 ید کا شادرازد 9۵ رگ غاوراربدروب و بو دنا بر ت هکر تراس هارو ےس ن دنسیر در دلک د ی وسد نک رولو 1

 لتح نوردنا هنر ند نسر دلت اناتساد مسررد صوصخح هناتسدنه ردیداروناعرب ندعایس ها نوکسوژرید|[
 هدنراغاط ماش فنا سر ردیسو دین اردک در نایب لواو روت ین دهزر هر درا لر درک ۱

RRO SER BFنی  n AAرو  

PEN EDGE E E BERRIEN e ۱ 1 
 ردیفرب 2۰ ازقناج هکر دام دیراکدتاربمعت قنا لابو وکلا و اد ار هزار د حد هب عوز شقنمیابیدو ۱ أ

 رده سانعم كادر ك سز رواوكمالاویلقوو لمروسلا ندور دوغ ماند ندوس هدننزوهدو ېد هدو ساب
 لورو اتکا ارلر دیا لوا نورغوط كتا هناو تور د شرا یزمکی هلغاب رذدیرتولردرپ هلمالا اوا نوکش ن 7 1 1

 ها ها انما كتي : ردهدنرک دهروسکمیاب فا تأب ردتخلهدرلسر اف یابور دفو رعمهدنراش رارب د حاموایراکرت

 رک راد راد راز دیاریدعت 4 رر ةنرولوا حج هدرز ناد نود خواکروشب ددنکحتوک كس رامقلاس مزو اوامرخهدننزو كشى 1
 نانس ج حوا رد هک فا اه ییمالط. هل نغور ردکوک ناند :اواربعت لب وطدنوارز کرد هنسنانعف مر رشد ۱ ۱ دنزابودنز هدننزو هلاغزب هارب ردهدنرک د هموم یان ث ا ا: ا روس درافهدس رغردروناج یراکدیدناصصهدننزو ۱
 : هو تهمیا لو ابان ردلئسم ی دام تصو تفل ز 2 هدنای کیا هکر دم دنیم رود وم يابلصتم « هب یسرافکآب ۱ 1

E ۱اریبعت ناغیس هل رر وت دهنشوق یطوطهدنزواغوغ اغس ردهدن  OTیک او ردن دنع ول ی  

 ردمالعفندندب اب ۳ یاس TET HIPEITEIOT EMRI : تبیغو لصف ی هن کر ندا نداتوا

 رومی تلخ کد زا ؟بوآ هو قلوار تو ی وکورد هنسانعم فتو تبثو فک اور وطن ا

 ردناهدنک او ناشنربو ردیغاطردلقتسم لغفند نددشب رب لا ادنوکس دشزربم دشررید ردە و هن انعم قلو تدا

 ی وضع ربو لمر وسلا هن هتسنرب هکر ر د فدا عندنواسوندوس هدنزو ند ناسح اه اواو ندیواسب ردهنناثعم
 هدنزوندولزب ندو هد رونازوانلد نادوس زده رلاتعم تنزاو قمر دغو فا لاو سم ا ا

 رده ساله ققارت ندنکهاردما لهفندندنکفا کرذتفدا رموهدننزو نکن نک نکس ردةنسانعمندنواس

 ت

 ردهدنرک دهح وتمم یا لا ب اب رد لجسد ییانکو تلی دیر وزا مدنا وادکر دهدنجهرهدح وم یان لصتمهب ام

 ریکوآ دوز ریوی زنم ها : رزواكلسا کرو دهن دشن راکش ارببعت لیشح كراهواوحهدشزو تآ تم ٽن

 ید هنشوقوصیراکدید زاتورارپسوصورارر یر هلکنا پود دیکهکر روس ندٌیل هکر اربدهدهن هنیسن ی راک دید
 دنماعطناناق اریسعت اهن دردی ایښی ایرج خب هدنزواطع اا اب رد رعم ظدر ون د

 نیا کرد هکرونسیک یراکدیدربکو را ر ههلوجت هدننزو هزارمش هرات ردتقلهد لنا" دیدشتورون .دهطببفدس رع
 ودهتسانعتملا وسا تبقاعو زا انا هدشزوراوازس راراتب رارات رپ وصورارز روس ل ثخ ززو از و تالش !دلکنا تو وا
 انا زوفتب ون دیندهنلسهزآ لعن ر ط هلا تاو درب دو لمقرک رب تز وع ك ناو سنو لاحر ەد نروار ېب ا

۷ 

 | یات ناس ید زد زر زوو اهباک یدندهنسک یلتعژ نغقسو تلکد تلتغتس و ناملکوریکه انس حش ن دما یطوا



 الما کرو ده :اکتالوا سون طالع هدشزژنامماع نابصان تایم ر دهسا كن زنش طب هتزو یا یاب یاب راب دید هات :

 ندشاطهرایکت هدنرب لرلغاطنالواهژرآ ردیدآتب اور قو هدناتسهوک دنسار ننزغو لب و لوا نداناو

 هدش :زونمآ نمایر برونلوا حش هدب رلود دوم یلاعت هللا اشنارارت د تب ځ رس هن ريو تد كانخ هن ربراو ص ییا شازود |

 الثمرولوا هشنانعمنانهکتو طنفاسو ی دزوکب وروک «دنلاس ییکرت فار د هشنانم مطسو ماطیز ر دراو یان ۱
 همر ةر ثلاتروس :دنابرد هب هتسک ن دیا ظفح ندنلوخ د فلا یی ومقو ن اسا غا هب هتک ندهزوکب وروک تان ۱

 ۱ نوفروسسداس رذهتسانعم مظعو وا سماخ رد هتساذعم دنوادخو بحاص عیار رد هنسانعمدنلیزاوآو هعصو :

 قددصتویماسا هدننزو رواح روا رارب ذهناعهدمن ؛ رعروس_ دهوضعناشلوارمنعتقمساعهدننزو هناش هیات هبات زدیاکا |

۱۰ dV 

 یتاندنرادتعا مدع نکل نولواهدندصت تعزعولقن هرخار درب دوخایوهننطو هلکسک نوفنوزوتفهنسودنک

 هتمافا هلغمالوا یشاعمرادم هد نطو یدنکهکررید نده هن سبک واو لات بولغ ان هلی ع نام یرتغربب

 هرک تقو هلا ارطضاو ترس غ لاک ی شان ن دنغی داوا یرادتخا هتع زعهتعرب هلغلوا یز ع خد ند ؟راذت هارحزحو

 یک رام ر دید هدنناوخر وپ شرات زز دادا هیجم نوش انما داشمار زدراحەد هل سر اف یابور دراپه د ړل وم مو

 لقصمو ینالوط هلمسراق فاکم د مالک ماب اپ زد یسرکو شرم لا عیفرهداشک ماد یدیانارفالادد افهدس امز

 رخ اوست غنوا یر او بوک کهن ک زرد نضوهروایولطس هاش رک اکو شن زدو

 رارکج هنوا یرب یشاطروت نمدانا یاغا هدنراقعرو مغو هدکداوازوا یکی یرزوا كن هنا رار وک اقا لاتحرب ی قانا یا

 فراعتم هلغلوا یسمرادقا هاغوط حوطسهدنر اند مورزاپ اذوفن شاهنسنغاشارولوار اومهوبوشکب یعاربطلماط

 هحوو ی اعا ول هج اعالواو غول هشاط لواردفراعتم » ند نفی آوار کر اکی مهیا رازاند میز نکل زدلکد

 مالسلا هیلعو انس یلع یسیعترشحردایم ییدرد 2 بمان جسما راردیاربعت عول هک ږ کج هنوا یربهززوا حوارشم

 هم ابرد عبفر شرعی دوب عیسز مای رو د شرع هدعرش "ناسا هک تلف تز قط ےھت مان مچ ماد هر اعا یراق لوا دنا

 هب هنسکوللاقص نوزواراضعیو رولو ارت لا قص هتخگ هنبحاصرونب دهلاقص ى ىىضوزۈكواقونوزۆاهدننزوةماخ

 0 زکس هدنرو ناح نا ردهانعملوایخد ولد زو نیعیات نیمایردیدآ اهیصق ر هدنسهبحاف سیغدابندنلاعاتاره

 رولوا لکشم كب یس رقنکلر ولواردق یتسفرو.دناملا یح هنشعورارب د نات ځد هدرترعر دن دنراصما هرب هک اغا
 ۱ هلن :رعردن ریس تاموحسمر رذو یکی دنا ندالعباس رریدهلاعم 2 هدنسرافوهواهلایتسفهدرس رغ

 رر داری رعت ك قرح ناد دو کک وہ در ار اند ے نب رددوکساطلس هکردنعما دہ كاشف نما راربدنا بل یصح

 | نانلواربعتلمف هدنتغلدنزابودنز هوا وهذ -ومیاب ۳ تن ری ناب ردقوع هدرذ رطاوا

 ۱ يراد یرلک- دندشونم ها هبجمنیشو فاهرس ونون روکس شقنا ةناب از دصوصح هناتسدنه روس دەر واس

 هک ی شع نودزوس هلمراخ فاکو نون نوکس كنا كتاب روس دآرضلنا ةبح هد ر عراد دش كاتجناغاوقاسرارب دید نم

 هکر ردیناتروص مه وراوركنات ر وراوركناب ږونلواز بعت نوام دکرتزواک هنسانعمدنلیزاو اوومصصو زاریدنابلا تعهد رع

 یرلقدلوازا سمد یهدکب را شواس هدتقو یراق دلواراوسو هدنراکوا ارزوویطالسو رولاڪ ن دو ا قۇس رح
 کیه ی اع تمیم دنر خل و ندزكياب رونلوا ربعت شقلآ هدننکر ترون دیندهژاوآ

 نتفرکت شکنا روئلوا لامعتسا هدراعق وموال شم یمووقو كمر وسو غزو کت وروکو قعفاصو قاقاصوقموعمل او
 کرو ڏڌ هن ر هنا نولاحو فی هنزووناج وان د هدر ربهدقسوم اقنعكان روئلوا هناک ندکلیا باسحتوقعاص

 | جواب ردهنسانعم یارصونادنالکو ر لکه دهنسانعم سورعو نکو زا دیارهبعت نداق و امد :زجالطصا من ُب
 ۱ قصلاص نالبزود ةدیرلت :وکرو روودیعهاوخو قح هرو اقوحوح هاو خرو د هفخلاص قلطمهدننزو جورا

 ٍ ا ام

 ۱ نداتفا قرمشمیولاب ردن سه دلاو, :نرسو یسهجوزومک هکرذیزت نو هلسراف فاك حف بیخک ایا نوسلوا

 | هدناسارحن هدننزو دهان دزژاب حزب بیان دز اتم یخو کو یرغوط نیو هنسانعم کشو نیتمو ردهتسانعم

 | یرهشلواذ دکدرب و عاطقا هتشودنکیب رب لذا واکمکردیعما ین ان دواب د لاصار در مش هذ س هر اسن هما سخت مس

 دصوصح هرو نمرهشازهاطر دیش نوا عونریور یوم هب رهشدرواب هلتیسنایاب یدزواب یدرواب یدلیاایسمرلنعماوام

 هکر .دهدنس لاو كل وا هدشنزو نیناک نسوا رونلشا هنماحریرح قطو العا هد ات هدناوونض ومر اواو رخ ل "لو

 هنوکریوردهنسانعماناو فر ظوقاجاخ اقدر راھاب راه راهابرار دیاربعتیدیشقوعرازوققوع نیلبرنک هنتعارابرات

 | نرب دلوک مدآ هدشزوتفآ تهان اتماب لازم هند ی اتما قوآپی ندر وپ نهار کر هی تا ھنر

 نن نکل رار د تلا رر دنا هدندنر اتش ندیایلعت یز ظنرولوا ض انو هن دش هب یضف یاش شة نزار د یش اط
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 روم درالاب یدهبهنسک نالوا هدنساصر لنصحم لنسهدلاواعادو ردرلح اغا یراکدیدهنادو لطح نانلوا شرف

 روناوارسعت یسازآو مق هکر دهناخزبلهد هدنتتنزونالاد نالا ردهبانعم لوایدوهدنزرل امان لالا یدنلوارکذ | کرد هنسانعمرالاب هدننزورتالاب هلیسرا فاک الا زد هی انکندقلوا حا ةطقاسوهداتفاوجاع ندنکفآ اب ||

 رولک غلام ځد ند نذښالاو زولوا هخااسمند ندیلابو ردنا دقو قف لج هدناد بصرواح هکردهنسانعم هلو |

1 
3 

TOE RTE 

 فرب ن انلزار بعت ل اوج ة دزو هلال اهلا ر دل دن نیب نشر د هنس اس زعم س ولانهدننزوشوغآ:شولاب ردروفاکنانلوا[
 یوو ك موب هدننزوندمل امندنلابر ديضام لعف ند ند لات هدنزو دیه ان دلا رازی دهفرظیراکدندنادجخ ند نعول |

۱ 1 

5 
: 

۲ 

 سس 1
 هنر ماهر تعا ی دنلاچ هرزوا طس ابرثک ارون د هبهراقنو سوکه د تزود مان دز مابرونب دشرعهدعرشناسل ||
 درخ كلف أ

 ندناناوخت ندنالاب رونلوا بعتیسارآومق کرد هناخز لهده دننزو هناشاک هنالا ردلعاف سا ندند الاه دنت الا[
 ردهنسانغم قدر ولم هلاوصهدنزو یتالاب زوالا رد راانغم قمالغراو یم اداوم ا وان دنر و لغرب د هدننزو | |
 ر دیدآ كن الو اهدنقهدننزو سواد الا هدح وم یان آسوبلات هنسانعم سنج بسا ادب هدشزو یالاو یالاب ||
 یتیدهتشود هک ف قیدعلایمازت نعیردهنسانعمرکدرتخد هدتنزوتسران تسلاب ردتعلهد هل اتم یاب دابو ۱

 غابنالبروا هرارم والشم نالودوتفکحو قودنصو راروتهننلآش اب هکردقیدصر هدشزو شلام شادوتدأ[
 ندیلابو ردنسم لا نوتلا لا تتهمزوسنردهدرللجگرتاسر دنعمانعمرادقمندنوتلاو عضوم كج٥ رک درلک ةصاخو ||

 ید اد لاټشمزکس رز شلاب رد هثنساّتعم هداسووقددص) هلند نوکنو مالرنک.تشلات زولوار دضم لصاح ند

 ج هدنران ىھاش دادن اتكرتةد غلي اردو رستردنذن ورحتردیج رك كن ول اتناد رهو ر دنوتلارادقكناد ّ

 ندان ررر مر شلات ردیرغصم شلاب دوش فو یدنلوارکد کر دهنسانعم تشلابلفاک كشلام یدیا فراعتمو
 نیعو مال حض غلاب رولوا سدس هکر دورج ترد نذر نرد غر کب شوک كنا د رهو ر دشموکرا دقمكناد یکم او | مردزکس هرفن شلام رد هبانکندقلشغب افضو ر ورم یورپ وسراتاک نیرتشو بر هلق رطدما شوخ هب هتسکرب ||
 جدول هال مسکو ردذراغتم هدا ةتسچترک راز بارش فک حدقشلزودندحن اغا فوج دوخ او ن دزو وهنا هم [[

 ردیدآ تدالورپ هدنفرط لا * هلمال جو زدلع اف مسا ند ځواب هد رعو روند خد هنح دق بارشیلطمو ردتغل
 هما الجز هند تور مت یتا نوک او ورام شهدا ور هام سکس |
 | هدندنع رل غب رارب دهن وبقو هب هرکد ول هک ايشوولښفق هدشزر هناا هناکلاد ردتامشح لتافرارب د ما سلخ واو |
 هدنزاس ه ددلا نویسلوا ند جافا هاوخ نوسلوا ندنوتلاو سو ر ومد هاوخ ردهنسیانعم هک ابشو سفقهناکلات ۱
 هب هنس نالوا ندمناس مرو س سون یوو قمازواو موس هکر د فدا یم یان هډ مر عر دلع اخسماندندننلاب هدننزوأ
 هکړد هنسانعم كنردابو رارا می نږ ونعررذلو اذن دل هد کرد ذو اعا عو رب هدر وتكدهآ كاناي لود |
 هک تو هيچرتا هلق هدم رع هکر د هب ور دات سا ةلیسر اف فاك ضو توننوکسوخالرمسکی کتلای یدنازارکذ ۱ ۱

 خزآورونلوا رببعتشادنرفزوا هک ر وب د هشادنرترب ان او ات ؟هدنزوولاخ ول ردنناست یرلکدیدشوا ناوقو قوا لغوا |
 رولکه ددنسانعم ن زاو او رلرید لولوه دن رعر دارو مط هدانا ن دیر درا هندی دراکدد لک سهکر ده تانعم |
 یرب کک دد ی ودی راد هدتزو هناممآ هناولاب دلتا يعرازد هنسانعمز ابو شرا هدننزو هشام اشا هساولات ۱ ۱

 ینات یابی دنیا ری سفت هل یچق رف خاط راضهبو روت د ها هدزارب شرار دین د یشوققاروارونرد هشوق|
 || 2اصا رد لبابا هد زعروذ د هشوق هايس یراک د ید یجق ر قر فاک دن د نعرا تدور رد دلو تسر هک ی شوق یقنلرق ا
 كروس سو یواو قمازواو مود هدننز ون دوا ندولانرد یضامندندولان دول زم هقلا د رہ دک د ناو زمن اهرب ||

 هفاضاو شغ هنسنضعب هنا نوہآوا فاض کرد هنسانعم شوشغمروفاکه دزو سولاس سولاس ردهقساتعم

 ندنوکه دښزو كيرا كیلاتردلوعفم مسا ندندیلاب هدننزو دیزان هدملابر د هنساقعم یل وام توو شنو كمر وش نسو |
 ب رورب نتوراکسو لمن تشرب يا ردهتسادعم هداسوو:یندصب هد زو ند اک ن لات رار د هش اقان :نالسکیا د |

 هدد ربو ےس هد رع ہک رطل اراد فقس هدو خاک م ابر دیس اراه دنق تال وەدننزوس ونک اخس ودلابر وسد |

 د ندنلنفادا دم دور فر اعتمقالطا هنعو چ ك نخر ط یر جاو ءرمشط نکلرای دسارمسفت هلا نار اتر اض عذو ونبذ م اظ

 رار دمای حد هلت نه نال واهدرازاسوللن,ناکو روینطورونل واریت حامضنیحن 9 هنیانعم حاصتفو رووا فف |[

 باز تسشنب مارو د نيد دی رعزواکه د هنسانخمماوو یرولوردیذآ هعالخر هدر نا اءارو اموروناوارمسعت نلت
 هکر د لالالا تلف عیدب یافر مابرارپ د نفچ هد ن رع کی ناب قزوکم شاد رونلوا برضهدرب كج هید یدلوا بابو

 ج

کر وند هی هنسک لو اهدنزو شک ان سمار
 ندترغ تنخدوخ او ندع یندلواو تزلواهدّش رغرات د

 مس تم
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فط نتحناصد نمو نداد ام غامر درج ااشکلد خابرب هد رشتا ارهناعازعاب ردرنلوقلّام ِ
 جد نداطعو 

 ةنسلاردنلغ فورعم ل نات یاب ی مال تو ات نکس فا رار د ههلوس لغت رک هکر د هنساتعمهالوحو هدنفام ِ

 ردتعل هدملنسراف یابر و دهتوقاگدنماسقار هاوجهدنزودنزان  دنک امو لواری ښت یلیاکرونم دهب وص شع صا ۱

 یحدهدنیفرب ۱۳ نکن رووا كد ولوو بوکهروک الا عقاو قرا بعروزو نقاب هنن رب توقاهدرکبدّهضسنو :

4۸ 

a:رد ووه رزوا ك  rEناسنط لو هی در يا شتاو انارو شب . 

 راوزس هدنارباو یکحزحاو تولوز دولو روج رازی ده هوس نالوا لصاح زہ E :نتشا رار دیار

KET ERه دیززوا هضارونه هدننزو لنهآ كنشاب قاب یدنلوارک دنکرطهنسانغم نوک ام لوک  

 قامو روس د هرامقااس هدرخ یراکدید هب هر“ رعنو هلدکتح نالا توس :روقهدنخونح ةصاو هنمعلاس مزوا نالوا

 هک ئاسکوراس هموشا هموشاب ردند روناح نالو ازادو وشام وشام رر ید خد هرابخ یریا نالنوقیلا نوجا

 یئاطردنو ندناتفآ تلف هشان ردس رعمقشانر دفورعم یشوق هعمن مد رو هشام-هشان هساد رارتروا هن راشابرایز او

 هی رغ کو داچا یھ اج ناترکوهدینانوډ هدننزو سراج سطات سطان رونلوا بانکی دند هسکلفروص یرلکد ید عقاو سو

 هک لبو رد ملیردپ هننزواروعان اروعام زدغیطلو تناثباضخت یسهراضعرون دلکهس نون هدسرافو قسلعلاةرگ

 تاسهحوز یدا ذ اعةوعرلا نایخسمرب هدنشب رشنامزهملعوانس لعهللاتاولصیموم ترضحرلرب دی دماعلت

 یبهصق د یدلواناعا دانس دة دزاضة رسالات آبو دیاراستجا ب هبا قمه اعد نراترضح هیلارا ثم" یعلملاشعا

 ردّ ا5 ندننج عید خاب رونلو هناک ید نالاندو روش ۳ هقد حنه دلہن . رعردهزرعم هدننزوحار عاب ردر وشم

 رهتسبج) شهشودتیو شک هدرازابدم کرد جزا نوک قد یو ود یعب روس دهم زوا هر هلی خش چا
 هلق ناب رب هدو ضعرز هکر دەدقع نالوا ەق زر هد نتزو هر تسحار مرغان ردهاک ندّتشس عبور غاب عیفرعا رونلوا

 هدزاعوب شو د ن دقدر شاندوخ اور دنارو هظهدراربش و یکی سا و یراتلآیتتلوقابرفک اهسلوا تحاریر انو
 ر ارا ٹداع هلیبسدر د ندنارو هطهدو ضع یرمعرب کو دمو لوا هراس دو یاب .هدنرزوطقلوقو

 دن اوجخ مان دیر امو توصرب هد-تسوم ید ون ) نترمشغاب ردرعسا اوو توصرب هد ةو ناشواسخا روناوا باک

 ل یو نوید هد ترو لدا لغان ردها کک ن دت شد عات ردیدا نیلبرب ندننزولوا نالوا یتاعرتم

 کم زوا شوتراص یف دن قورفو شماش موب کی نیر دهند انمسرینروکن هدنزو چرا خام رار دهد ههر دنآمو

 ڻد سجل عیسز عاب ردهنسانعمد و ید ولى وع ش ولج الح هد شزژهدنفاد هدنعان رار دیاری عت شخلکد هدراراند م ۷

 مفا رده زلانعم یلاطهب وصو نام و لاضهباونضو قمر ذلاطهب نصب هی هدننزوشوغآ سوعاب ردهبانک

 هدننزو نا کشف راكقا ردتغلةد هلت لا دو و هتسافعملاوحنا تاو زا م اکا کو وص ك شا هدننزؤن زفال هلچم

 هتشنوکف ز دنا یصم ه را ناوه یالق ین وک چ راریذ دلمه دنکرتو العاب lst , رع رد لمعتسم هلاهداموب هدهشلخ

 ۱ هجن ولو كنور درد شر تعم زارتحناو هغقاصو تیشخو فوخو وتروقهدنشزو لا لاب رولوا باضخ العازل هو رق

 فاکنوکس ۰ هرک ادد که دهن انعموارودو نوکر عونورد هنسانعم قاب نونو د هنس هسک او رولکهتسانعم نافتلاو

 یراب هلی هراف فاک : لک اب ردهنانک ندقاجآهسکره نینادنابز ی .ححاب ردمقدامموهدننزو هرغانیلسر اف

 دوس دیجدهشاخ شم دوط هلکس اناولاو ردرهوح فورعم هکر هکر دیا توقایهدشزوهدیلام دیک اب هدنک اب ردفودهاش

 ةباعووالو عونرب فرد هتسانعم حا نحو دانقهدرویطو دضعو لوقهدن ایا یز کز او یشاتعم ندو لام لات

 لعفو ردصم ما ندندنلاتثلان ردناداسفو ررض هزلسک ن CEA نواکر رول واهدشیخ -رکردقلا لوس و ی رادناغلا

 هنوتووءاضعالاتسانتمولس ول ولت ول عد راریدییحاص لابو لاب ردهنساتعمنماوو دقو ی و مدار رواکیدرما

 رد هنر اتعهتعارفو تحارو رطاخو ناشو لاحو بلف ل ادب رعو رد هتسانعمالعا ناو یرقولو تسوا سماخ

 لوطو نلتوژواو تماعوتو ردلعتسم هدهنتسانعم هرزواو تسواو ردهنسانعهقوفوی :رقول هدننزرالاو الا الا

 ندنسهزادناو دح یهتسرب فاوح الاب اوس الاب رار د ید لوک تساوبذح سارو د قسد هال دنو ر ولکه قا

 یلوتسمو بلا سل دصعب تسدالاب رار دیار بعت هروسوادزجالطصادکردیانکندکمرتوکی رود
 رابه جم لاذ دالا دالا هنتساتعم NE 13 هدنزو هدامآ هدالاب زوش دهدهز نور او سفن هلشهدانزو

 نت رکردکردال اوسو یربال وا رالاب رای دیاری هک هلنای یرکراب نالا نر تعبو ردتساتعمهدالان

 ت

 راردنار ممعت نادط هلغغ ور اهدرلاش ناشخ اویا نانو تسواو لاش رک هدر زمکراک ردنا عضو هر زوا كز ناخ
 هنرزوا تنا یدنلوارک دامنآ هک رد یرما لوا دن د نعرا د عد ورد هتسانعمنوتسو لر د یا طم الان هکرلب دیدرتضهدژ

 | بس
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 | هدنرنوکرورونودیعو و رللاصبورا اب یراقجوجورارشود هناهداصو میلکدوخ او هتنع یتسدرچ ا توروفهدنزرط

 یتمارف یس هقراردناغط ع عولرب نشحزا ردتغل ەد هلو ی دیمراقءاب هدانعمولور ون ملا یرلفدرو5

 ۳ REG ا ردب راكد ابعت ےس هدرراد زرار دوق لزا ی راکت ارووا لزق ارقى راز ۳

 اوت ویلا ی a اشدایزون, دید هی یابی ااو 1

 صا لعفهداتعم :ولور لک هنسانعمقنا اعو عامو وقار ی اورکوروتلوا یاس زیشاب یر قا هددیلع تاودمز ننالاح

 نلورکو ايان انو نلزیکنشادزآ نتشادزابردهسب رلانعدراد هنزحوی >ابو یک ک «دننزورادحب ات هژیسنر اف یاز رادزاب رادزاب رولوا
 هکرد ین ناکر از از فناترزآ ناکرزا رون دهفرظنالنوفیسهقاجاهلسراف یاز نادر نادرا رج ون لان ىشى

 هکرد یکلسکوک كرامونصعم كاس وک هذنشزو دنیراب دنا رو .د ناکرزبهدیکرتردهنسانعمزکادوسوویات

 دولل يسرا فاکت نر زا رو دید هلن راو کرد راو رونلوا رمبعت یلرابرد هجران یراق دفن ہن راہ کوک
 ٌلارداو او تلخ ل قع كرد هبات ةو هل ہللا فاکےض انشکزاب رھ اک ن درا ديشروترب دیفسزاب رذهبانعملوا

 یاز هنوکر اب ردنارنکوقرفندنرن یرب زر رشورحو ییعو "ثغو یدرودتجنو قاعولخدارفارد یلبج
 یطاغزم نیو روشاوارببعتزم -روعزا هدر شوا رلانعملراسانو سو رو سکعوسرتهدتزوهنوکذ او هلسراخ

 ین نت رود هب هنسک نالواانشآ راز هدننزوریکدابریکز ابر راب ردتغلهدهلس رعیازوراریدجدرسسمول
 * برافیاز نزار لک خدها لعفهدانعموورد هنسان هم ینروطو یخ اواو لک ادن رو نام اا امزاب

 چئراب روذلوارببعت مس وکه دکر وزاززکه در رعردبکه کراتین ااو کیی دش یکوهلومش لوا هلح وتفم

 تلاعدانم هنوزوا فوق نسب زردوزب ردهباک ندکش_ اتئواعمو دادما ندادوزار ندادوراب «:ردیفدا سو هد زو جیزات

 نایت ھ ردهاک ید یدک NT RR دم هک راهدهعردیبهنسن یک دلنادانمژ یلوتسمو

 هدادما ما هن رب ناتسکشردزعماو دامی هدنزو روفاکر وزاد ردةنسکندبا ضرعتو لخدهب هد امرهو بودازوا

 خف هزاب یدلوا ریعس ب وص مزاعهلمغس تلالدنزردوک ماهر تنقاعیدر و قلارخ یخ ەئ رکنا واک
 عاطیکیاو راوبد کا رو یدناوا فب رعتەدنسەدامزابرو د عات هدس : رعەك حالوقیرب ردراویسانعمتردهلاز

 لوو زارت هدنک ر ر راص اوزار ەك وش دوج اغا نیلاق لوا ثلا ىكەردوقاقۇننوونب ده هلص فو هح ر ف نالوا هدف

. 

 ردهنسانعم راسو عرازویفکاهدننزو راسآ [رایزاب وډ هش ایم نار دنلق هتزید رنوبوچهتسدمداررونلوار بخت

 هشیمهكنرو مور چران روش ده دهب ر هنسکهرضمو هب ږدو قو قاضی وا هک ابزار دید هن یاب ییفآ ازهب یشابیمذوقو

 هلا لوه یابهرد بر انتعا هعکوز دنوکرونازا باک خد ن دايت دوروناارببعترجشق هک د هن نک ناناوا لزهو هرس
 وتو لا زاهد هد یرخ ازز فرار تن هصک امروز دهی هضحر نور ند هصکدننزو هریک |

 راغ هکر د هشننانعبف میدق هدننزو ساظسایروت روس ده هنسک ارآسلجو ی هفیطاو لا لشو نشو خوش شوک یزاب وکی راب 3 رد

 رد هتساتفتردقا نک روڈهد رعورواک EEE وزو درو قور داب اقم ثداخر دغا ند امزو تاد درد مدعلاب یت

 هدیکئابق ردت استنانلوارمنعت تاشوکنا ملقب رعت کد شوگتز اس اهدنزو سون آ نا هنحوم یادسونسآب ۱

 فاضوایر اههتسال ۳۳ اول رو یکن امه و نالفردن دنلسهظاقلا عاسا هلنیس نوکسز اتم رات امري ین ود ناڪص
 ةا ©

ET 

 القوت تعدو زکتسف نالفراضعب هدیکزت نم هلجزارد عداشو یراحهدن اسلره تالکهلووو ر ردعداش هد ۱

 هدنزوناتسادن دناتنأنزار دیار بعت یکی ۋۇ سئ الکی لا موبهدیکرترار دیا ماکو ینشح یا لر اوقمووررب د یکدلکاو |
 دوو شو نیس ږ دهنس نعمت هدنتخل یردورونلواهب کن دایندور دهنسانعمیکم او کت دةوجو هتشذکو عیدق 1

 ةدنسزهدهنسانعم غرافود حد كلاس هننهج در فتو درول رتوز دنا مع ندطض یهیضام لاوح او ی هفلاس |

 2جط م مرار د هنسانعمکد داتفاوللذ وزا هدننزویسار یسابردیدآباکرب ندنایسراف جیراو ۱ همان اتسابرد رظناا

 هعارزو تشکو نب کا هرسابرزاکهثسانعمرازتشکو تالنسک اورو دهب الر شلوا س طنو شازوسن روا تعار زلار ۱
 رو دن دهردناهدوهز ارد هسته مسا لس عض تسابردتفلدیلرصونووکسو یرسبک تاتنسرد هنساتعم ۱

 هم ال اوکه دوقو مو ین دهد زج الط صا ردة اک ندلواهداز ارب هلص نالوا س ذج فال هدم اغ نتف فر لاو ساب
 ماش ابرونلوا دارا ی د ەد نعوم كع !هضراعمو هشفانم هبا هسک راک هزرهووکهزرهور دراو یریبخت ك شرک ه لاو چرب |

 راد د راله هبه اسان ههاساد نوساواهدرم ۳ اس رکو نو سلوا یسهدرب هر کد ووقدلرکر ونس دهنهدرب ,یاطمهدننزو ماشآ ۱

 فقس کز یدک ید ناو او لوا دزو ت شاخ تار اواریبعت ك یخو رو فاسکوراجرون .دهبورواشاب
 مک . 3 هد |
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 لود هم بتروضسو ناور نهاد امرفور وا د تم انعم تنم ل تحت هر زا هکر وردد دام

 رو رنکور رواکه سان عم فرو زا صاخحو فرطا بلو رولکه نر لانعمتاهایمورنافتو تصخرو ندا نوعا
 هللا لاد دورآ دورأب ردهنس انعمهعلقوراضح هدننزووراچ وراد كع ال ج عضژ یعب د نداہنزاب رواک هنر انخم اتو ج ذمو

 كعوهروش هاناو مع ار كتورا E دەن هل رهک ور اهدنان سور دفورھم هکر دهنسانعمتوراب

 یقعب ردهنسانعمهیمول توق هدنزو هوادار هروراب ردیدآ اور هد يقسو ملتونو هج یاز خف هنزورأب زرد یدح

 دق ولع اردفورعمرار دیار بهت چ و تساهدنکرت هکر دیدآ ییاق ناد مفسهدیمورهدننزو یوراو قررا روس. دیدهناونا

 هراممالع هبهنسک ن الوات تسودرسیالذم رد هنسانعم بو تسودوردکع ده رکرب راک وک هنسا ست و

 نالو#رابردهدرب كج هيد هدنقح كن الف الثمرولک هنسانعم صوصخو ناشوقحورون د هرامنز هر یلخ تسو دنزو

 قلطمو رو دذبب هدم رعررید یدهبارش نانلوا مت هزوو رولک هدهنسانعمهرولوهدعاعو شوروززطورلربد |

 سردذو ت افراد ىدە .هنکر نو یقلداو یروسو رواکهنسانعموسیکو فازوردهنسانعم سوبعز کت, |
 مظعا كلفو لالالا كافردعسات تلفدا رح هکر اصح ینززوقط نع ترا :هراب ردلهاصناویح فورعمکرد هنسانعم ۱

 هت زاوددز هنراصح ی و هصقزب هدیاتسدنهو روئلوا قالئطا چ دەتىطالس هيقدر طر وغو

 دانو دزو نور موش لو دهدهب هنس r نالا ی نت دا بو ۱

 یرلکدید ناغوط هدنزوزاع زا زاب ردمطلغ یدرب تغتردول لوکی رلکد ید ديرب نفد ةلخ رار د یخ دییعت سرود |

 ردرادةم نالوا ید امهدفدتازوا هف طی ات روحآ ییکدانتلوق کیا کرد هن انعمحالوقورون دهشوهیراکش

 كن راجواینمرهچ رس لیغمرپ شاب كلارولک هنسانعمربشور دتخهدءلیسر اف یاز هدانعمولو روس د عاد رغ

 بای دزو هن وور کن دنا هد کر تر ولکه د هنس انعم تدواعمو رارکتوروند شراق ةد ږکر ت ردرادةم نالوا یتشام

 ندیزابرواکید ما لمفولعاف مسا ندن دیبا دوز اه درب لح هد هلن وس خد ربو هل وسهم الو نلوارسعت ِ

 و رو اک هدمنساتفم ببشنو ۳2 افرولکه نسانعمهداشکوق زح ورد کید یا واراةزاب رارددنساتعمیمانوا

کا وزو لک نانو ولورا و ورب او تترفوادحوردهسانعم قدر دزي و یہا رعد وقفاق |
 زیولعمو- 

 یازهدانغموو رولکهنسانعمحارتو جادو کورو دەر یا ارغوا لسو ردونس انع»تناحو فر طو هدابوهنساتغم|

 رده اعم لرقوزوماو عاو حالوقو ردهنسانعم هرج یارحو .حابولرک هلسسراف یاز زا ردتغل هدملسیزاف|
 یرلهمزمز نالوا هداتعمهدماعطتفژو ندنلسغ كنسهفاط سوور وناو ارت کرد تان م تھکا د ۱
 درد یسودرفدلومر دسر عمزاعرددآهبرق هر درام طور دما هو کیو نچ ی کد را مارا اهدمهع ۱

 نایسقط هلغلوا لاقمم تردرتسارهورومس ددرتسا ناسقط هرزوایمهدادرارقم ارهپ تشنارزهدشزواز امازاب هملع ها ۱

 ۰ نت ندزوازابرولوا كع د لک درو لکوربکو لکه نرولکه نسانعمار دوام رکی دور دنا لاق مد ش تازو يجو اراتسا |
 :عا ندەرب اسد رصذع عاونا ناسنا حو ارد کندن ریش تملتع لاخرارآب راک ندقلوا عفتسهرزوا|

 نت رکا اع طبت صتلم یدرفرهوراوازسو لحه هما اعتمءاجما تنطلسو همه هملزا تبحوهماذ توابعو

 یمیدلو ازارفارسو لضفا دندنا درک هز لماکن اسنااصوصخوز اتم ندناکد برف آ لج هلتوج تمظعو ناش
 ج اليسر اففاک تاکرازاب رولا باک دنده ورحاو هود روما ینورو جیدردردررقم رقم هدیدنع قشم لهآ

 یش اسو رارکی د ھنن لزا اونا یسه اوقمازقف هکر دهنس انعمهعقرو همابهد زون زرد نکفازان ساتن و
 ار دص وصخ هنراهابس ےگ روت دیدهناشن نالیکی دهم هسک یبایقكاناتفت نچ عور رب صوص هنس هفت اط

 یتید "اراقحوخراراصآ هکشدو خلاص بوظرد بورک هبنارب ین و جاعرب هکی نشو ندو یصلاصهدتزو

 تشپندچاقا تردهکزریدهفلاص همرود TN هدد دنع راضعیو راریدنادودهدس رع ررونلک !بولاسواهدرب

 ت

 | جیرام جابر دیدآیازارندن راکرتلورولور دمنیناتعج یحارنو یخ ابو یک زکه دن زو ناب راك لس راف یازنایزاب

 ریو یکساو رونلوار بعت نا هدنوک کرد بون ج هک ن وکر هو هاج دیا حج هرم زورو ماعط حە ہہر ھرور

رشویروسو یراودراصحو هعلدهدشزو هراخ هراد رد عونصم ذاکر هللا یالخراربد ۱
 ۱ هزمو هرکوردنبنسانعملومنا 

 ردیقب رشیسا العو “لح قح ترضح نالوا لیلحو مد هرات یر یراب روم .دشرعهد رعرارد تد

 رداروهظ ندعضوم مان تفت هددردالدراربد ی ییعد : نی هنکوکردتابن یرلکدندناردلاب» زکر کز دنارکوش منا

۳ 



 رذکعدر وتسدونذا بحاضکرد رادیا ی رت یانعملنظلول زونلواقالطا یخ هنسءالسوافلخو یحالاولوا |

 ردهتاکن دنس اور ضراوعو ثداوح راک وز هدنزو ناور باجنامزرابر دعفان هربشاون نرشلاوصقرادقم |

 ۹و

 مادهدنزو یداش یدا هراو هبوقیوا بوصات تلغغهک ات رارروفوا هنز ول كنسحاصعاتهتوبتوار دیو هکر واد

 ەدەغد دا تاشامم هلال هتم سابو ر وئلوا ريب ھت نس لو اراو نو خاصهدز د:جاللطصا اردهنسانعمی 6 ان رمعمو

 ین فک کرد هک ی راکدیدروط ونو كلذ دا جیب ر ږیراج ر و دو ناز موازوج هکروش دەب همش اوه هاشم

 یرب ردراو یس انعم حوا ی SEN OBEN لوعهب دان  راریکیدرایع ابن عدو ی هلوقمرطاسو
 اصوصحو تصخزو نذا اموع ثلا شرد لع هت رضحالعو “د قحننالوارب رغد اتع کرو رد هنا نیو

 لوس اساو لصاو لوک ماخ رده: انعم هبعف دو ه" و ع ار ردهنسانعمصاخ ساع لو خد تصخرونذا

 ماحدزاو هلغ یاحو ترک ع عناسهن ساغم ج وک س دارو راو راكى رولوا راک زنا د نام

 یکراب هک رت او راکشم فاز هنسانعم یر دعارولوای جم " مەدنرا ن ۱ یک ر اب دورورانابردوزابو دهر د هنسانعم

 كاموو دەر ےش لصاح عشار و ذال امعتسا دنا رر دوخ ابو دعو ماع درو اکی تد یا لعفهدانعسوو

 کردند منادک درشع یداحرار دیا هفاضاوطلخ هر هذول لش د كش هور وفاکو نارفعز هکش خر شاع یک اربنو
 هرب یهعتمو هغاحواوررو+هر دن ےب .دزرا بو اهدنلکثرهنحندح اغا هکر دعضوم قحهنلوا عضو تالموحو هرصت

 E عیاررد هنسنم بابحاوانشآ او تسودرشع لارڈ هش رانعمناس اسوءاکر ابوهدرب شع فاروس. دید

 هصعز هودنآو مع مشع سماح روا د ید هماعط یسولط قتطو ی . صو ی هرناستاناومحو نار

 نوچا ٽي وده اعور نع هک لی زو هکر مش ءس داسر واک هد ندارن ورا د حور لج هکر دهنسانعم

 منم رمسع ع ندانرد سنج مم بالماس هراز اسو توالت ور زازا یارب ما

 هد الو شو ط رش زا هلوا شاملوا هیفصت نولیزوسزونه نو لوا اتم هورضاح نو اقع ان زو هک وایراطو
 لوا "و لک اب مشعل او یدال ارار دیا لامعتسا هدنن وذ شم وکو نوتلا هکر د هنسن یراکدندهرون نب رمشعردند آه رقرب

 تارا ردهنسانعم قاطنالام فن اک نیر شعلاو ثلا املارلرب دهند حاعا نن ریشعلاو قاشلارو دهی هنسن نالوا عطا ض

 ناتلوا ىە وص ی وهراو ق یر سوت ی

 هدنران وکر رومغد هکر کر ذساب لول هنکو هبکو هناودومشو درو نانلوارپعد قلشاوقارومغد فاراب روس دد هن اعور له

 ردا یبهدنزاسلریورپ ورسخها هددح وم ءا مت درابر دید قاعواربندنراناکتلوروورولیکه هةر اۋرو ذآ هش

 زووا ر دیعارتخاتناراسک رت ر عحسهرو مشمو ی دیارم هعدرفهدیقسوم لعردندهب رقمنمرهج ندنمباوناریش ی صا

 َمخ ران ردتعل هدږلسهکف كتاف ىا دیزانوی دلیا هیجان ق اور ن لک انصضت نوح اور سخر دولرد

 ردهن سانگ غاتوا هدزواسراب اجرا ر رو دلعشلا تنعهدس رع ردیدآ ٹا راک دند ییزوا تیاهلبا از

 اراعو ر دالعو لح قحترمضح ادخ EE ار دبدر  نادهماح روش دلا اود نا :واربمت ناد جبه دننزو هد انراک هاجرت

 دیس

 سس

 قالطا ید هب یار تورو یقاتشادش را اهکرون 2 دهراف رظیب# اوقم لاوحو حر رو خو هنک*هدشزونادراک نادرآب ۱
 لواهدهزو وزر ۲ هلالاد ودراب 9 او شرکا هند دارماک کو کوک یه لدراب روئلوا ۱

 ورهام لا عهیاز وزرا دزراب نزا ق ومال ر5 بول یک ایرللادرارروا هنن ۲ ۳1 !رع*نالواناوا اف یسهومههکروشن ددغابط

 مردیمآ زر دیار سعت یر دایهذط دکر ا ور راد نضقهد دکر تودنقهدس هرات رر جا هش هب یکطصم هدشزو

 ردکید توستم هنس کوک هکر درفدا رهیماجتهدس ر ءردساتول هدنتزو نورفاک لات ات یاب نوراطسرات |

 صاخ لعهد ږلغ لوا ی ار درامد رم هق نیکو کاخ ک راک دند ماجا ئ رەزا رعو قوا نازکو کهدیکرت
 نذارادر دیکیح نددهاک اراب دننزو هاکراج هاکراب هنسانعمییقدو هجار دیفقکكيرابهدننزو كرات رب یداوا
 یلزا لح قح هنلوالوخد هلتصخرو تذارونلواربعت غات وادک ناطالس سرد هندانعم لو قاح ءاکوروتسدو
 [ارونلداقالطا یدهتنطد تان اون ىدا ذخا هنساتعملجو وب یلتفارابو یداوا صاخع هدن [هل.تنسانج
 روژوروئلوارعتریکر بکر دیشآ الو ضعملادنءوروش د سرف هدس رعردهنسانعمساوتآ هدشرو دنا کراب

 تآ ىج هنلوا لیمحت وب کی زا اوطلوربکر ایر ولکه رلانعم تنابخو ل هغو تو قاتسو دو تر دقو تدالعنو
 هصقو رهش نیکراب روتلوا قالطا ید هناومج یشد دوروش دده هفگو ر دلهاش هنس هلوقم هملساو هودو رطاقو ۱

 اف ۲ هنحماكنارلوصراديم هکر ون دین د هز راک نالوا هدنراتلا عمو ماجو روند هنلوکوص نالواهرجاه رقو
 تو شارا دز تاعهنو تمنعز یک ناسا ید زر ا ناک اوا رد ن ارز ناواپر هدنزونامرآ نامزات



/ 
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 هکز دلب ندیا بومههدنن :لاعتو قرمش هایصدادرازد هنسانعمزدابن اناکدمآوتدر ماشدا ماکو فسدان و

 صوصخ هنعسومزابوهسلشیااو هندنسهمیرا | تناوخاکرون د دهربلو وا ناد منع دعداب داغدام رونلوار تار و

 زدەنسانعمدغدادرغداب رعداو رعد رار دخ دهب هطوا نالوا یر دانیا ارطاوروسد 4 هار دید هکسم

 تنها سورنا ادهکروش دهبهنسکلواوردرکدان نعدآ نعدان ردە رلاتعم ل نارغوا لیوزیکداب تنخر سعدان

 شايف هدر رع هب هنسک درو او فال هلوقموب هیلبارادعو مو دعمیزاشاهح و بودیا تاللمجقز شال آ لس | ضرعو

 | ووردلتشس» ییدرمشکق ارق ردیجماهبح انرب ندنلامعاتار ۹ هدناسارحه دشزورخداش هلا هلم م نیس سعدابرازید

 قطوا هواح یرلرب فرطاو قالب ایورادا اوه هد اف هروب رهه انو هنسانعم ګر ر چ عمر دز خدا ه دل صا ی غل س غدا

 ر وشلوارمعت كلك هک اويا هکر د هنساتع# ءوستافاکمو و رم یارهدنزورکداد ر فدا هدا یدنلوا درست يلجما اول هل بس هخالع

 نالوا لصاح را کیت یک وزو ؟هدقلارالراصآ هاو ات كتهطوا هکر درا ہد و لواورو که نسانههداب تشخو

 لری د یدربدان روس د ینحد هغاسخ هد وا یراکدنیارمعت همودو قالرفوءلرف 5 13۵ مخنز رولوا شب ا هکر طر عاود

 یکترف کر ذ یفرفا برج فولاد رسک تاترهداب رد هتسانعم رفدات هدنزواعهاار وادار ارهاداب یدنلوارت اوت هدست

 مود ی یره | تالوالتموردبار نادر وس قرحهدنباع رولواولردحاعرب زدتأع یرلکدب دید یجز كنرفو
 یربکد منارم عا ريف لرل ةح وح کردا ۰ داب موق رعنا لادن وکسو ردحاتحشهریبدبآ هلاهدراب < هد و دارولزا

 یانصدات را ضندو ون اون د سود هد کروز ودداد هاد یک ردن هرغمداب کد اد ردات نیدرورفدا رزغهدوا

 رعت سو دارد نرد داب هکرد هنساتعنم نیدرورفداد ا هرهداب راب دن ارنتفت هنا نبرد

 تو هدرابن لزانص داناریزر دیضالخ كني انصدابر دنا نوبه هدرا نرخ اردیش نرغمهالا لیس یھ هر دلب نادلوا

 یی دزوکب ورو مش نا هلسراف فک نارد عفن ضحهدریدضعب ن دکر دنلاخ ان عفن ئ رنا لواژّردبا

 هناکدانرون د ځد هنس هسک او هنکواكنساقب ناولاو رولکهنسانعمرادهن شو نزاغوردمنسانعمناهکتوطفاح
 ندنشنزاایص نا لاش ەك ل د یکایک ۰۵ ڑکدان هغر وک ی زها ندم دک نون وکه عات ن دیر هکر ذهر کن ولف

 بہمار زرو دز زکدان ا هدهنعوج لرد جراخ ند عبرا حابرورونن دءاکتهدس زعز دیراکدند یزارب وزدلیالاحرسا

 هدیکتو بزا هدس رع هن دیا نوبهندهنرکن الواهدنسارا نونحالاابصسذ ر دراویرافآرحضاو لودع ند دند س

 اب نساهدنش روید هلل اشور ون دیراریولز داد هدي رتوایمکنو هم اضهباکتنلواهدنسارا لا" هلااصوررید تشک

 فاکم فش هكدا اربد نسو دل هدیکرتو تنبه هد رع الب ن الواد نند نونحالنارودوروش د لد هرقه دم رو ةر هدر ع

 هکر کع هدر اارا بوضآ ناو اترولوا لوس هدتباغو هدنزرط لر وکر دیراک دید هزا ار هک هکر دهشسانعمداب تشخ با

 ارز روند ید هتسهشش تماج نالوا زسرټشنو ردفراعتم هدناتسدنهرولوا لصاو اوه هنر ره كن هطوا
 لادرتنک یکدانز ونلواقالطا ید هنکور وکی ح رومدو یو ةو رکح نوروشود یر نالوا هدن دب هذ دلزد شرا
 هل اف قاکے تو لادرسکدنکدابر وارون یل كن هنسک ن الواالتبم ا یک یتلع خلوت لا فاکم ضو

 رر د چ دهندو یراب اب قسأو ه :دنکر رتوقتفهدس رعر راق نوش دش هتصخ رد ر نالواث داحهدنس هضح ناسا

 تروح اهتسمدارو جدا تالاب تون توربداب که تردهناک ندناوسن توظورورغ لاو ؟وسکدات

 نانلوار بعت رکنا کر درسهرهشنالس_هرهمداب هرهمداب یدیاناکد ره مسخ حور کر دیرا غنا سف د كمالسلاهبلعیسع

 هاش کر رإوا یلضفا رولوا هاسضعو قرت زود هدنکنر لکو قالوط ردققدنفمرابرولوا لّصاح هدنسافتكنالس

 ت دوش هس ناو عضو هر ییلدقوص نال هبلوا لتاز رلدسولر دن :رهوهدراغا هشاروشهرزوا فوضلوکد واو

 هدنهر هریو وص یس یدل !هشودە اول نو یسک کار شود ولن زا هدقدلوط ماغر دنا ید هسودغک وس

 هدکد لا تذح یعس ماغورولوا زمشپاب تقولواردق هضم اف مم هک اترولوا هرزوالا !اویمول هس رل هرب ر گد انهن .بوراقرح

 رڪ دان رار دیا قالطادنغغ وب رط اف ولد هره مدان م ارداف ناف هسفاوااقلاهر هادستژرابوت اود

 هکردرخدا نحو هدننزو نادان ل سر اف فاک ناکت دارد یزو ناتسدن ه هکر دیجما لدکران ولجو نو ز نوکسو لاد
 اوهدان اوتداب اونداب ەدى هر هطاوقو هتناغدان ك ردو روس د قدح هع رعررب د ناجل طاب هماعر دفو رعم هزمس

 ردرورپتفاطل داند ب وبه هدرا اهتسخرام مورد زوروددان راربد ها a اردو شهو هنمغدو توص» درو

 لا لاوقاردهنسانعم هجتن یو هزر هو ییالامو تیعو هدفی ها لاد مضد و دو ردد !صو صع ن وص ن ره ز تد وهو

 ها ءارهدایردهنپنانعمتاهانمو حدعورخافنو یگ و توغو ر ورع هب هبا هبا خفویلوا لاد ےض مدودان مدوداب رداهاشهلاعفاو

 ۱ هز :و دذا لوا هدنزو هدر هاش هام یازرره دايز ونلوارنعت یر غ ولن روکهکر داب ندنا نومها ندنفرطقرمشم
۱ 

 ر



 1 نددتکو ندنوکرارروک کیا نالیرک !تلس ۱ هکردهن سن ناتلوا ارب بعت قشرغاهدنزوسب سابسدردآ دردابرددراوهد ۱

 | یکتسهدشزو کرب جس دابر او بصعتمو شکرسو تالزستعاطاو تل ارور بجقو بم یرسد بو شراع ها 8

 | شدات شدا هلواهززوا هدساکراکفاواع .لوحل امو هداف تالاب هشنمه, کا دهنیخن لیاو ویو 5 ع مط م ۱ ِ

 قالطاهد نت ارم و ناصموهب هنسک یحاصلاحو لامو هبهنسک هر

 1 | توضیرورغهدنغامد ناشادرسردداب رونلوارممعت نیودل هکروش دانا دنا وجه اکا زوددآیرونل

 | دلا ارفصو ل صاد یعی بکر د داروو اهب اکی خد ن دک سا

 ۱ | لوا دو تنمرددارد باک ندا لصاح یوم دناذ شو کا اد تر ددآردهنسکز وغ ذمو شافمو

 ران ابجور + وس هدي دی یشابندتانلعو هبلغهکرد م ددا فهل سر اف یاز نوکسولادرسنک مانزددآب ردهن انعم

 ىلا یدروآ مدداب روس, دهب هننک فلتمو ف ر سمو هیفسو سافمو تسد یې تسدد دد رالشب هک اروهمظ راک یک و

 حانرقوس هکرییسا هر :رفرب هد نرو نام[ نارداب رولوافوح یک البا یتیم اک شا

 ۱ ورا مک شدن هفت مک الو طاشنو فیکورورسراداو هوندهنسکرکتمو رورخمورداکق مورو مام هززوا

 بنا > کروید هب دراج لوا هد برو سرداد سرداب ب رواکی د یم العفو لعاف مسا هدانعمولورونب دیده هزادلیو

 لعولعس لصاحو ثیعوهدناغسو ردهنسانعمهدن ام لمحو لطابژهدوپیب یار مضمردرهیلشیااوهندنسهمزر

 انک ار خك نردابر دتل هد هر خفورونلوا قالطایخد هنس هفت اط اناعرو تیعرورواکه نسانعم

 جاعاورردباح رشهد هلبارا اخس ورولوا مدنا تز ر عرار دياز هددب اروم شودرولوایزک اونوزواردندنعورایخ

 وتو و دید د هک شبه یراق درو ایج وجور ونلواق الطا جد هن : ازىتود تو یوقورارب دیندهنواو

 هردو تردا هبویکتردابرولواادس یرقار اردو عحوو شرشهدرلقس رغدرزلوا ضراع هلمینس هصغق زر هەر دیدآ
 هبمخلد ضا صارولوا هوش هنسد ار نواف ۍاعایسهګار ردت انن یر اک دید قوا لغو ا هد ىکر تو هجر تا لقد هد رع

 | نسوز درب رد ءورع۵ نیکنردابردیرعمندنا هویج ر دابر دغفانه داوم نالوا! ثداح ندا دو سو م و عمو

 ۱ اک رد دوم رت عوبزوردابضعیلادنعو یدنلواناس دلو هکرولکهد منسانعمكنردایو یدناوارک افت آهکردهبویکترداب

 لک ح فردا زدنراکدند نا ارش ةرتءابطالاند رولوا هیبش هنس حار قو اه خاغا یس هک اروهنغارپم نک اسف غرب

 غداردکسچ نانلاریبعتكز وک ن ات یدو کرو كس هدیکر و نزح | باقل حرف مو حوضهدمنرعر دزورفا ناتسب
 : هاد زو :هزومراپ .هزوردا ور ااا کردی ھوکن اګر سا وردا هدن دنعراضعیو ردعقات هبرقع

 ۱ كح همکنوکرهو ماعطقح >بهنلوالک اونا چی هنلوا فر مر مزورذ| رجی دکع تاتو کھ کدہ ره

 | هب ویجضزداب هدنزوهن کز ان هیوردا هور دا رود ید هنيا نالوا داتعم یس هل شيا نوکر هورونلو رمبعت تال هد وه دیو
 ۱ نالواردابصزسهظحالمو شناسی ةوفهوهلذهدننزودهشدابهلالادنووکس هردان هردایردبآ امن یراکدیدقوا لغوادکر د

 ليسه تالادهدانعمولو روس دید هنس ەن نو طور اواشوزاریدهدنک | تازبتو هل هدشیارپوردهنسانعممالک
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 ۱ ردو .ط الد یمهبروا نوایروک ناب لک دهترواهکرونب دجد :هنفشرغآرداجوراربدهکنف هدزنرعرارزودید ۱

 روت ,دروعاهدیب رعد حك یعد نچ هسیردآب رده انعم لوا یخ دو هسیردایرولکهدهنسانعمهحژ هو هژالیو |

 0 هل سراف یاز نوک و لاد کز داب نه مهیا لیپ سح یراق لوا یزوکر رووا قالطا دل" دو هناطیسو |
 1 ندارفصقارتحا رالاح ینالوتهاکو آکا که شنهدقلارا رولوا ثداعهدنرول كيذا هکر داد مرقد هنوکر ۱

 ۱ رارب در دمادح مدة تلع لواراضهپرولو هيرش هن زود هنسک مو ذج یل امت ها ذایعلا یز وب کن هنسکلواور دیا تن

 1 ارز کر رد هنسانعم داها :ماخرداب مزدا دژ داب ده هداوهب هنسک اتو نو خورا رپ درد هتل ع دارم -رسراضعدو

 ملت وب ماب مابرذاب یزدهنیمانعم لصاس بل اغساوهد وین اس باهم .قتفم از مزدابردهب ادعم لوایخدوبماک ر دای یدنلوا ۱

 ماغزداب مازرداد ماورداب رازيد هو هد ر عر ۈن خد نزدات ردهنسانعمهزام لب هلن ویو از ق دزدان هنزدان ردهنسانعمماکن دان

 , کا دید سنتلارچ هدر رع ۶ ریدر ER ورد ران ارعاکردمشیاوف رهزداف رهزدابیدنلوارکذ هکر ی

 | خد هنس هرې نالمراشهورولوا فالوط يك وام یرثک ار دیانّنکتهدننادربش كنيس غاطدکر دشاطفورعما
 سن یمالع رولواادس هدیرلد !یلابنالواهدزاعوب هکر دینلعقانخهرهزدانردنر راکدید تسلا ۳۹

 ۰ نیک فو فیفخو هر هک اج ناب هدننزوزاسک  راببداتردراو یس هدیدع عاوناردشن تو ,جوکو ىم ارا |
 باص صو تمه یلاعد نو نداد هلا لاد نوکس انچەداىروێلواربغتەغاش ەدىك ىت رار ىد ىخ دەن هتک لو عو

 کر دیتاعوخ اس ەزىنابرون دی هن ی صعتمو شکر سوار کیو هدننزورکدادممدابروتلوا هباکنداضهودوج
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 نامسهدنسهدامریدان کرو د ځد هغ ولو |یرلکد ید هلر زف لر اس وردک رد الفا اتسم بلهقسرلد دمی ارس ۱

 یعقئلرف فو یعقنلر زا نل رة غاطهدنکرت رار د ل انا دشوق لواراضعد مه درب کد اوزما هرالصا

 13ت

 نیتساوكیعیارراردبادنم ند نکا یراقتلوقلوصو خاص )لا لاغر, هجقراو هغوتلوق هکردنرلاوقتسوا تاآ
 هسرساندو ۸ راس وررلوایداشم ات سود هکر هکر دهنسکن رشم احر هو فمهخس ماحردهنسانعم
 تسدداب ا رد یس رکو شر عو تلف رم معآ نار دابر ونلوار بعت یه ذم نکل هب هنسکیسایوارود هغرطلوا ځد یدنک

 ردن ذرا واقوحوح هکر ددابدغاک هدشزورزراز اب هدحوم یاب زیدان رد کن دهنامكو ناعمودملارف ءص

 هر هنسک لواورار دناربسعت همر وحوادغاکه دنراسررر وحوار هر و هراکز ور هل ګر دت تویاخد ببار هنحوالدغاکرب
 ریسعتدرو [هد زە الطص او شارفهدس رع لک هن نر ندنلاوردارافا ذکر فال بولواهرزوارخافتو حد اما دهکرارید
 یطورج نوداروس قحوار, ب كنس هزار هدر ودمرب ردصوصح هراّتحوح هکر دمخ ووا عونرب ها مضوروشاوا

 لواوراز ایا هرزوا نمزراومه بوراصس !هنس هرواوراراه اعر رومدر یک زمهمەنخوانالور رودس لوابورار دنا لکش

 رردهماود هدس رعرروطرنودنانزرفاوهدنرزوا كر ویس لوا ئ هر هک لوارارکح هنفرطیدنکه تلو پس یا
 یعرتوکل یرربدربدب جده هنستندا هلازایع رو ع اتاط اربد ی دیدا فو هلرفو همودفزح هماودهدمکرت
 ر داد هدندنعراضمرورد هنسک فاغآ یی یدزوآ هکر دودا یهدنات یانعمهلارب دا موق يمهل سراغ یابرپ داد دانهن انعم

 ها حاغایراک دند شد رکو یاغانو ت واراشعدو رار راق ج هرشطندراولد نجوا هدنراکدترو واوا هکر دج اغا لطخ

 اراک ور زو ؟!راقحوح هکر دداد دغاک دابر دهر هنسک قارواصیلد یدرو ا هارد د تنا 3نا دا یدنلوا

 هب هر وهج لواو ها اوا یریکد اب هدا كروت دەب هزاحل وش سر افیابتخ اورپ دا اوري دان ا رد دغاک یراق دروس وال هو

 نالوایواسمه :دندنع مدعودوسو نعدردهنسادعم نواف ی شک ڈو هو ادا کو جرط نوا ك مرک او ههکروش د

 نکددون دیده هنسکر کتموںھدورورغمور د هاک ندرورغو تان اناودوحو لا لادرمسک توردان رد هنسک

 یفکیایرکی ها فمهب هاتف هوای لا یهو ید یر هال روکس
 rE یحزکس بولوا عطقنمر یو دات مزار | لصعهتس ری دن دمت یزردسک کر ر دیو رد نوک.

 كىر نرادود تكوزود ٰیح ںوسا لب فطار نوکی ئو دویداکن ابوجرب هن روضح یرسک نوکی نکیا رکی

 یات هربدا هرې داد رون دەب یزوف هر دید هرب داب هنو کل وا هل تتسانمودورا دلو مرو داش س کرد هلکع امشدودیدلیا ۱

 هبا ادرک نیر داب دابرونلواربعت هو هدیکرت /ردرل هراز نارد دلتا چنان کیش اعم نوح شاتر اف

 رونددان ه دن دنعر ضعدو روئاوارببعتزار وب هدزجالطصار دی ںوہھ ند: سہرا ۲ لامشو قرشم هکر دارصداب

 هند نوه ندنسهنرکنالوا هنفرطنوتحو یطان هدزج الطصار داب ن دنا نوره ندنف رط برغم هکر دهن سانعم

 برعیوسد(تن امرفل ام یی نیر خر زب ) رددکؤ م یس وبشا ك موح ن یرفن سم“ یی قا دفا لودورون د سودل |

 یاز یل دن لادورد قحخلاص یراق دناتندس |هدنراذ :وکر ورونودبعلراقجوحهدنزو چیرام جیداب(نیربدابدیزودرابن
 دا مرد هئسانعم یو دلوا لیهدننزوامرفراک ابد دابرلرید هحو هد رعرو دم هژالب نزد دابر د تغل هد هلا هچچم

 ندوعب دان ندوجب دان رونلواه کند هن کج اسو ندړاوط رکو ورد دنسکت اش کل یکو و هزرهووک هزرهو یلامالو ساغم

 تی ادو سروس ی هاوناملوای یقیقحو لصاور د هاک ن دک .|لاغتشاو تر اممهروما هدن اف یو ل صاح ی

 ناعما مآ ناخداب رد خت نانلوارسعت هنا اب قرع هنا داب هدرا د ضعدو هنزر هلقد رت هکر د هنابزار مسا دار دیا اک

 قانداش ات دو ساوه دارو توساوهدکس کور نوا یدو شنود نرده امر دز

 ا هلا هن راد مهرب هب هجنج لوا هکر ار دیا ل نه !وشرد نود رق ماناوهندنارق ناغمادر دیدآ هححربهدننزو

 کد نرهو یدآو تآن ورب وقندنرلرب یرلاهنم تخرد هکر دیار وې ظ نافوطو نارابودار هد هج + ر در تعاسردهسنلوا

 ه دقالزاق جو رولواانعمرب یکیمالع تمایقمک اوکردیا شا شخ و در نوراحونولاح هثرب یربهسنرول و

 روتلواربسعترب نکلیردعضومنالوانارغوا, ءوالم کرد هنساتعمدابر ذکهر هد :زو نزد نخدایر واوا نکاس تعاسرد
 هزرههدننزونامداش 4 اهلو دعمواو ناوخداب ردهنسانعم هاش نخا ارزروُس دین دمن هناخنالوا ٤ یرکد اوهرىكد ابو

 راوزهدراک س لحو ەدێىطالسەاكر دوزون .دهمدآ تقولا نباتدیا کن ږکعربطو جامو ااش ری وک

 ردناراورب هد اوهاء <ادردٌشوقلرح وک اسر لروخدا روخداب ر ونلوار عتق کو دمدهب هسک ندا ید د رعت یرمداح و

 ی یکدایوراراه نوایدوفن اوههدر هناشر دور عمرو درک دا هااخ من :نوحدابر رر درداوهیمسادءغرلرب دید

 مو غمددورورغمورون ددراکبسدرمنایلوا یلعتو در هدشزوراسک انرآددیروش دید هغآنوقو هب هطوانالوا
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 مو هم کز چمن سهوروئلوا لالدتسا ها وج عاضواوالیم تنووتوطرو

 فریرولوا ل السا ةو ج عضو هده ام ید دلو هدنجرب هلمنس هاست اب موو هده ام یز دلو اهدننخرب دنا ایا |

 قدرطهدنس ر عرد هنسانعملوا هدننزو خاشخابردق هج بالن وتو لقت هنجرب توحات نیک تیوطزو تای فاراد
 یازوارنوکسواخ ن رخاراب دیدجدهندأاحقرشموروم دهنفرط نرخمهدنزورخش کا !اداننمیانرتجاب روغ د

 ه دنزو هح غاب هل لب میس هسح ار ددا هشو کربن دیقسوم شوک کس قرقور دیدآ هبصقرب دنا لا هجم

 اه ترارب رب هکر دنسانعمماخرت اور وناوارببعت لو نوغروا هکر دلو مه نی ندنلوب نالوا فر تم كن هاش ای
 ردعوراسرمسو خراتردپردمالسسلاهیلع ممهاربا کج مان هدننزوروفاکن وام رار دیار عترت شل هم اعر دیر ت قحا

 هنسانع مدح ولو یار کورد هنس انعم قلا هوص هبا لو دعمواو شو وځابیداوا ثداحهدشنامز كلا قمرا هک دوق

 یارو نلوارب عت لم هکر داوه ر صنع لواراو یمانعمیکی | نواهدنزوداش هاب روش دهن هغرولق ها اخرت هخ ابر روناك

 هدرول زم زورر ددا نوک اک رک تان هامرهثلاثر لک وله ەن سما حاکتو مور کو دلدار ردر

 هدن دنع نادسراف قلو اراو سەب یکیو مک باولادن دحنوکل و ارد قلعتمهب هتشر REN ج و عوقز

 واتدش یک لب سداسردهنسانغم فرص مود ومو ج و فول سماح رو:لواقالطا همالکوهزوس ازا <2 علارردربتعم

 نارخروهشم از و رب وز سخ عسانر دهنسانعم هلانژهآ نماتردهنسانعماننو حدم عد داسروناوا هک نده .نوات ردو

 روس دهن آ ارشعیداخردهتانعمدوجفو تور کرشامراب دی ددزوآ رک یمن کیا

 هکر دقحرق نانلواربسعت عج هلا داد با دا رولوا فعن دنلخفاهدادور د هن نس انعم بارشر شع فار لری د سرق ەد رع

 شاذآ شاداب شاداب رد یکن [دایردیجاهویمکراکدیدشو ات جاعاهدننرولتارام تیراداب روس . 3یردحه درس رغ

 رشغارخهارفا ا ها دابر ار دخل هد هلمسب ,راویاب اور ونلوارسعت ال ول کلک هک زر دهنسأاتعم هنسنح ناتا وما رو

 یرب وصت زده زا قلعتم هراقخوح هکر دهنسانعمرفدابوز ولکه دمن سانعمت و قعورد هنسانعم هوس افا و
 یسرابنوکلواهدکدکح هم اج کی لیلا یا بوقاط با هنفرط کیو هنسهبروا كنسهرابنوکرو درب هکر دول

 هل هلافرح هرفادان هد زو امر دهام هارفاداب هارذادب راربد خد قالرفو یرفرضو یاغالرپ دربی وا دص رنو د هل تعرم

 رونلوارببعت جو هکیدروق كسب اویسهزوق كىنا 1 ماداب ردنابزک ةدید ناشفهفوکش مادانردهن سانعمهارفاداب

 نوتشایفدنعتناصا بوزود هد ووکن دهم زکو ندنوتا لاکر اربد هب هنسن لواوروس دیتددنشاع لزوو |

 هم انورا ری د ځد هتسهقلحره لرحتزوهنس انعم تشوکل اخرون د ځد هک تاوراراصآ هر اشاب راق جوج كج ۳ 1
 نادان روم د هدەب ؛هنسنوشافو عوبطمی ولطموردیمسا تا عو رور رد دەب هق هورح فنر رک یزد نو

 عو رر ادا رولکه ن سانغم رخ تافاکموازج نسح وشاداوهنسانعم روم عدو نش تر د,ففحناداب[ ۱هدشزوناذاب

 تردیس هلوطراک زور نهر قا لبو فو ص قوم نگار ون مدقاندنعولر اس یس هو ممر دہح اغاربتا

 ر افنآیتیدوا نفخ نا دانآ نادار دیسان هاشزورف هکر دیعما یرهش لب درازورف نادار دیراک د یدر خا تک ر اورا

 شمورو» و کج لوا هدا نکا ساوه نکررواصیلالغ اعصاب هر هکر دوب یس هصاخر دکعچرب زکتادام زیکناداب یدنلوا

 "ای وربورسخ وادا رر شد هغمرواصنمرخ نامهنوقمحلب یلاعت هنذایراراتآ هبا اوهبوغواهدنر النيرب
 لار > رکسعرزوا موررصیتهیلایوهورسخ > هکر ر دیا لقت نشر دیه زن ینکیا ن دنس هروېش هات اش

 لیمحت هب هننغ رب تونل غد هن Pa هلاوماسا:حانالوا یکلمام نامه نوسود هفوخ - یصقهدکدلناتع زعودصت

 رو هظ فلاخحداب هخسار ع نھ سلا ی هتشنالا جابرلایرگهاک انیدلنالنسرتو ثعهنفرطهرب زحرب هدانردناسو

 رلمدآ یداوا» اک ند هبقرتمرغ تمختوهدمآهاک ان تاودوب ی دورسخ یدلیا لاصبهنخر طورسخ فرو منی

 ین و ی نہر وو ضارب هک ر دد | تل نکن دععونریوراب دارا همست ړل یساروا دابو ی و

 یکی هغوو کر فاج زا ر دذورعم هللا تکوشو هکر ادم کوش ءایطالانیواضسلا کو وش هد رعرولوا ی راک

 م وهز يی رک هنر رپش طساورلد وا زا او دن زد یمه رانا شوزاراقو

 درک الاب درواداب رونلواربعتاوه داب هدزجالطصارون د ځد همش ن رک هانا مو تفمو ر ددعا اۇ برب ەدىةسو مور دداا

 همغنو برطو شاتو توص لا لاد درسکك نهادابیدنلوارکد هکر رد هثسانعمب آداب لوا دارد هنساتعمرواداب هدتتزو

 رونلوالامعتسا اهدننآابرثک | نک ارد م داو تا كاجو تسح یا لیس دابزدا ممردکیدولقانا لب اداب ردهسانعم

 نائزوسد عارض دز کل یکی رب ر دراو یسانعم شب هد شزوناعمآ ها هدح و م یاب نایدأب راوب دادا نشا

 رار دالاکت هک ن اتفق صو ضع هم ثلا ر دیر کد ار بعت نر ار دیاد اکی کل کلر د نالوا ن هنروا اثنک

 گن



/ 

۹. 

 رولکه نسانعم صوصخز ناشوقحورد هنسانعهراو ارم سو قبال هدننزو بت ابرو ناو ارم عت لکن ہد یکی ترون د جد

 تاتهدم رعورددراو هلسراف یاب هدننغلدنزاتو دنر هدا نعم ولور ون دانابواب "میکرو لاو هدس رع هکر دمینسانعدردنو

 اکو دلاو لرکرو وار بعت هدد هکر ولکه د هنساتعم دور دک و دلاوور دیر دام تم جد هک باب ردهنسانعم وق

 هاش دایر دن دنس یراح الطصا قالطا دا هن دیس راهدرکنورمت نس عرش اک وردنلقو نوساوا نینفرط هدلار

 کر دین هایس لفافهدنانوهدشزو یراهاتیرمابردهیاکن دو [هدش همعاد هل افمو ناو اسم هاننطالس ندر تسند

 روس دهنشیش باک دننزو نزد تربت ردلج منم ییاعععتساعا اب ادعدردندهزاح بو داردفورعنرارب درب هرقهدیک نت

 ك TA ORAS EE الركون درو مدر

 یناکورارب دید یکدایرهش هکزدیجماهزژربب عونرپورولکه سر لانعم ف رصوردیوراربد ناکیابرمشدرا هل بس ورد ید فح
 لماقلیایردن وجا ےظعت زبغصت و وردب شاه مانور او هيا دک لحامذک هتنرواوار ةصمندنننغ] بان هنا لج هری غصت

 جات ی .زېشەلح هدیرعیار رنعوراب دل( قالطا لد هتنعمقرشمراضعدور دا لس ز دلت یر سم هد ابولهدشرو

 یجدهموقم هدلد تولوا ماعطسو قار عتکلعردعقاوهدنسقر بش كنار ةردندنس هعنسنیا دمكير ءقارعردبدآ هدانرب

 هعودربه هرکصت دن | ۱ ردمسان مالسلا هلع حو ن شوا نناتسفراب ك ار استعا اع راد رکي م لغو اهدنطسو قاچكنا

 ید سا هست ابا لک تشه ودان هعلقربهدب :اوبودناذ انشا تگ یاهیراملاصضو یدلیارممعت ثرومعط

 نکا ةرکصی داف بارو یلاخ تم یخ هدعد بودیاتللارادناناعنک وام ابودو ره هر ؟صندکا |اهخرودو

 هعلدل !رهشلواو ردنارحو یلاخ هرزوا لاح لواالاحیدلوا نارخهس بولاق ناداب "او نشیخدنامزریوربمعتنینرفلاوذ

 هاب مضیسدلکل ب اورلر دردراسو کش هد "۲تورامو توراهردراو قم هاحرب :هدشنوردردشغلو ان هرزوا هتشپربیس

 هروراو هو ردتخلهد لا ةاننمیاب لدن قا یابردهتسانعمقدربولط هل اوصهدننزو هدولا نا دره یاب هبواردتغل

 رد مرقم یوقمهدتب اغالط ه هناع یتسهزاصعو موم یا جثتسار در رعم خوب ابرار ید خد ناو غ ارد ياب دابا ة دزو

 هی دانایراصوراهبو یزوکرغصندنعو هی داابواک نوادر د ضرالا حافتاک اه دہر عور دعفاد قار شح یرو عو

 هب هبودارولوا اس یراحژ یراص یخ ادرار دیندرقیلا نحو یضرلاقادحا هدس رعروسد هنا د هبا ہن نانلواریمعت

 نورو هطدار هب هدامرب هدږشهنام هنسک یک اوردهنسانعمی هاضو لک هدنزونایوآ نازببات رردنا لاحدا

 نزیمآیرونس د هحوم هګ ر ءردهزامل هک نسانعم نزدابرولوا یخ د نفح نزیددانورارپدیح دهی هنسکنداق انغام

 شد هشوقیراکد ید هنروطوردیدآ صخشر ندلاج ر هدشزورط اس اھا ا اینا نھن اراب ددو نا

 لهاهلنسن دوکسوات ےہ و ستا رارالاح کر دهر ادو فد هاا ت خف هر ردتفاهدمل سن مصف لا ورارب E LÊ ود
 فاک ن اکا رد هد هبا هجم نشو رولیزودینیهندنعومقر نوا اعا: کرد هنسانعم چر هدف رکاب

 ا ىدا کرد هنا ستانهدنزووک ابونابرذندآباکرتعمرب زد او شک هدشزو ناحداد هل سر اف

 | رو ناخن داقرورب# عارذرب اب دوز ناتو ست طلا دضو نیم الا بس هفت ادال

 هلع هموناب ردنعا ناطاسر ندنابزنکتح نطال_هرولوا هر عا فالعدحالث امل شد یراهنادهدنول یرع <یکعجو

 نالواناعلا 1 مد ارو دهناتساو لا اوما لوا هدننزو جاع حاب هنسانعم بار ةروکی درب ول8 هلا اوصهدنزو هحو سات

 هدنوروهدس ."هدرللولو حارخو رمشعنانل !نداناعزو ندنراطداضتکلموردیاذخا ندراهاشدادنودندیدنکهاشدا ۱

 یسهقداطتسرب شد E د هننلاحیشوماخو توکس لواورونلواربعتالر ات رو دەر نه | نانلآ ندرار ایثوند

 دکردهرضد كلحوک هدننزو كنها كنحأ اد رار دیا مازتلا ن دنا تدابع هراز نکر دیا لک مامر و لسع نرل د

 ۳ جا ردفرع لبح ا نالوا هنسائعمریکدان ظل كنج انو بشا اره اظورو ناوارتبع) هخ ع» برکرت
 هدنزوكيرات لمحایردءفالخ ك وراد کر رونى دەنەر لا اوس هدنز ا ر

 .كحوکومکیدلیا رعت هجان

 E رک ندو هدهراخ تاعوا هکر رو د هزاع لواهدنزوروفاک با هلمهمیاحروح ابرو د ههر
 هکر دهن سانعم لاع ترححهدرن ایوب ات دار وح برد دات هدد ر اس دلم اتص هز نولو افهدنر ءو

 هکردرجما نوک ی دی فورعمو ۱ شمک ی هبرح هنر اھ دو قداح * هروک ندو نكمل اعوش معروف شا

 راضعیورایدلیا رابتعا ندشوکینزوقطنوا لزوم نس ادم اوراد درد و کز کیراضهدوروناوارببعتاروح ابمات |

 ۱ ریز هنسانعم رکحردذوخ ام ندنارص هدندنعراضعبو یدیدرونم دهب هراحتافوا لاا بترا یی وایان دا مخ

 والم تسوپ و تد وطرو نارا بؤ فرب كلكه روهظهرحا ناتسسزو نارندلنوکرب رهرداروحان# که غب ماناومش

 ۱ تدورز تیر قحهلوا عفاوهدنات نیرشت هلوکی نکیاو هداوآنیرشت هل وک لیتالههرو دلوا نا

 ٩ اه مس سم یر سم



۱ 

 وزر ثلا رار دیار عمعت فریم هاو هکر دهنسانعم تراعیائروس د جد هب هنسسک ندیا لوخد هنس هناخ دوخ ابو

 هدننزوا مسنامهی» تاما واق ارهتر,سماحردهنسانعمتمادنو قلن اع سپ عناررد هنسانغم قا تشاو ت رسو

 دنزهدننزو یربم یربآ رونلوا قالطا ځد هباندازاګورولکه د هنسانعم هناش مسحوقو ث عمل څو تیر اع ةن اخ
 4 رب د هکر د هنا ةهرازاه دننزوهر اصب هلا ه چه یاز هرانبآ رد هنسانعم ید مو توو تال مد آو نالرا هدنتغلدن زابو

 ر دهیرمش مسارب ندانسح ءاعماءباز :مسکدرباووخاو کت اں روابریو هقراهدکد لودروا هکر داش خاکه نن ابطهرخدندننسهز

 ی :اطهقحرد هنسانعم تسرپادخ هلا هدحوم یابو هلم عمنیسنوکسو هم نشو یسراف فاک مف بست ةا

 طو ةنمنیغو هم یازو هل وه یار :ضیعرب نیآردیعاربمار ,ندنسامماند وح مارمورددح دو سودا ماکو کم د
 هدنزولحف با لو هم یاب ار دتفل هدر افیازمح هوردق هر ظن یراکد ید لاو >هلنىتنکاس محو نولو هموم

 ی مهار اور دیعمآ ناشیذیترب ندلیئارم انا ةد واسعا سار ولواربعت میل ا یبهرا ارش شا

 ناشد وخ ناشار واکه نسانعم تعاسوو نآ وو یدعتور دیع-ا قع نالوا لزانهن راترضح مالسلا هیلعوانمب یلع

 هد رفهاعطعتو زدسفداع مه هدر رعر وتاوا وارببعت لار هدیکر ترد ص وصخ هل اوقعلا یو درد یر عت اععجهدنزو

 اداب ورواکه ننسانعمیربخو سو ساحو رد هنسا نعم واور وو نامروا هد دزو هش  هشدآ روشوا عامراید

 یکککسو مکییو فرد ظعتفادا صوصخهناوسنهدشنزو ینیوخ_ یشبا یّسا روس دهد هب هتک نهادمو قلعمو
 ه هتک اغوا شوو قاشكیوهواوفيفخ هدنزوهدبید هلا هجم نيغ هدغیآ دم دنعقومخاعو ناداعهدزج الطصا :

 هدکریژنانمدروهدس رعدکردهدنک, لر سا « دنغل ی ور هدشنزو نور هلفاف ن :نوتنآردهتسانعمهدعبا باا ەد اروم د ||

 a هکل وا سراغ هدنتزو كىر كيارولوا یسهحاردب تداغبردو دی راک دید سابردو سرو دراربد ن کتا
 لوه یا لنا اردتغاەد هلا لادیلدیواوو میم یل دنادوردیدآ باک ؛هدنمه دم سوچ هدننزو نواه مت نواب كنار دیدآ

 هدسرافژ ردە ر انعد ترش عو تعاجحو ین قفاومو تود دیک وردفیرت مسار نداتسحءاع-اهدمش ایرمس ها

 ردناویح نانلواریبعت کو نخص هکر دعا ش نح ولار ةر هلا هح وغم یا دی دشت ور دراغص هله اق کردهنسانعدلسه ۱

 روندهتلع كلهم عور ندنعاوایع خا اوق هد نو اواو مض سوالبآ ر دچا یارو ناولې رب هد 2نر واز البا

 ر دید ا هاشدابرپندنارود نیطالس هلی سراف فاکر لاد رسک کد لبا رذ صاخ لع هن ر لهاش داب لوغم هدنزونالیف ناب

 رمار دتغلاسرت هک دننبرمسهدشزوایهک ایلیآ ردن سانعم كابا نانلوارکذ هد هحوتفم تای ار دیکر ت هرو م تخلو
 ایلنا ترضح کر دیدآ ر پشربو زدیراع-اناشدذ(ینرب ندلارساخ ءاسناو هنع هللا یک هر بلاط یان ىلع نما
 ه هتسکلوا هدننرو مح 2 ما ردمالیب لا هیلعرضش مدقرم | ضعبلادنعور دید "دل تنور دیوستمم کا

 .هیلبواو هملب وهدشزو هجت هع هعاردهنسانعمر ءانام ار ءا هلواش 3 .!تاغو یس هوز هکر وا د

 رولوا لصاواکسوب ال هردکعداکسو هنوز تف ردهنسانعم تن ان یانو نونوکش شا تشاردهنسانعم نیل وژ

 یهزو هرولوا نسق ةاداورارد تسا سد تف هدعقوم كج هدرو شو رتیاکسولوروژ ددسر تن اهدرب ج هڏ
 Pe ا هالن وار الکل ن شعلبتفو شلونوةهدایز خوشم دە ر هنسن لوا هو ته هس هسا یک |

 هنر و لحسا فنار هنسکرپ هدشزو تفرمت ای دنلوارک ذ که ترد ین هتان اکر رقص هاا ۳۳

 هتناواه | ۲ هدیکر ترولوا تراشا همش نالوا بد رق هد ابز هکر دنرغصم نیا هدننزو رم کن 3 ردات تای ایزتسا ۱

 بخوروت رد عضله دم رع هضراز هنژا ندحوار دلو مد دع هکر دهنسانعمدناهدنزودنولر دّش دن ارونلوارببعت لا

 ردقوو واک د لوا وردقاو هکر دهنسانع»نیدنجونادنحوررن دیدهزوسنانلب وس نمل او كاشلا هجو یعوبب رغو

 روت دراوا زامن هنیزامن یدنکیا هنمانعمرضع تقو قامز یدنکیهنزوراوددا لو هح یا راو اردک دواک دوو
 هاب ال او و یا راول اوا رونب دندرکریکبش کک وب حایصنسو ندرکر وبا کلوب قو ی دنکیاوریکشهنتقو حایصو
 موتزاواهرولآو زوآر دهیانعملا یندوبزاو آرد هنسانعم هتساربیو هتسار او شلوشوقو شازودهدننزوزارمش

 رد اوا هرزوآ نا شد یرکی هکر دهدربسفت نایانکو تاغل هر دصم لاه دحوم یایر ات یک ۷ زده تسال

 هدنزوام < ا(ردلشم ی انکو تغل شد یللازویجوآ هدحوتفم بابر هکر دهدنجر هدح وم یاب لصتم هغلا نا یکآو

 ربعتالبارلسو هلا هدنکرتهن بنانعم عههدم رعرولک نوجا تنح اص مهل جزا یدنلوازک ذ هد هجان د یس دید عفا عم
 یفاضمه همعطا «ىاساور لو هضم اد کر ولک هدهساذعمهوروش د ځفرواان دربك ج هبدمدتکه لس هلکناالثمروئلوا

 دشابودابوزلبا تلالد هلی اثعمشآ هق وا کرم هجري دقت ولرو دایودکهنشآ !قیقوابتسام هنشآدرغو الثرولوا

 هه تماس مواد دهرایخنالوقیلدو اقامت هننزوشوپاب شرب شوااد رولوا مخ نھ ید ن دراما 1
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 موقرع)ر در, وجب هنع زسقر,وقو نفصو نیک دیکرتردیزوکوا غاط دکردیعسا شولاق هیاهدنتشمیابرک
 نون هرکضت دود راق حن نوکح فالس هلسفن دار رو هنکو لد فزغا نولکه نش ا كنال- هدقدلوا هتسخ ناو بخ
 قاعققالىآردعفانهدَم تر هسروح هی هنسک و نجس اور دنن وویق عاطلب" |هدندنعراضعدورولولافشیلاعت هنذاد

 هدسرو : لوقعملولد اردرمسا یینهاشد لر مش مانامغیهدن اتننکوزدزو شم لقادوخ اش یکرهشکر در هشرب

 نازبم هلغملو هدنطساوا كنحرب لنس یظعاریتر دنآ ینکیانواهززوا ئی اننح هور زو هش هکردم ر ازوكلواةدنناتزىس

 ریت دف لخوا ناص راض غیور دنا راک اکی روم د نابم هدنتزود ا دما ۳ دم ناریل دهنطسو جرب

 واتا رولا ددش رودد ناص هدتزو رخ رعآ زرد هندسه دش ر عر دج اغا یراک درک یرومدناصهکحرای دی

 ناولارولک هد هنس انعمیتعدالامو نا. ذهوهزرهو ردهنسانعتعاسوونآ مو یزنشهدننزو یخ هعار مک و سالرت

 هکر دراو انسلکربهدن آوردم هدلبرپ هدناتکترف هلو رسک ییااولآ رد هنساذعمزکو هفصردفورعم هدشزوناوبک
 كل رب هرولواره اطیرلش وق هکر کح هن رزوااسماک لوا یلاعت هتم کک هدر دا لاو هنج رب ین ناتفآ هنسرهب

 عوناح نکن دنازو ریتم تا تالدا ردندآ غاطرب هدننزو ل دارد لوالت ادار د نیمار شرور دیدار هشزبمدننکسلماطخ هدننزو

 :رادقملح دا ٽاڪ هن ساک نکس ال دملساتخ هنر راروقارب هر ااساکل وا هلغلوا یسهنادنو زر هدنزاقنه

 هدنتفلدن اب ودنزهلم مسکو اب عض نموا ر دقو اغانوتز اعطق i قاسم رفزو هرهش لو اورولوا منحنوُنز
 رار ,درجزخب : هدر عدکر دعا يرب لدرتهدننرو نوا هل و اح واه ناغماروم دنیعهدرع ردهنسانعم محو ر زوک

 : ندنفروبرت قروو یلقاس یمسقربرولو !مسفکی اناس ورد عو یاس كنامن ناتو ازسعت ییسهمدرکو وصو ینهریوص

 ؛ کعجو لنلققذحو قاشع قزووز قاس ی عقرب و زار ذی رب ل درخا کک ارذیلت دح هد اغو یراصکخحورغصا

 با حاحو تب هدننزو لرزه اهدجومیابو هلو هحیاب سا راي دید ر دنواعهراضعدر دس هدر کفنصت

 نکتیا ارارید صد رعررام .طاک | بنززودندشموکو ندن :وتلاو ند اغآو دشا هنر الا کر شن له ر دقو ر عم

 ررذاریزعت یبحاصقانوق ردهنسک فایضمو مرکهکردمنسانعم نادناخو هناځ بحاص هدننزونیب ش هد هبا ةا یاب

 خم یاجو هشلنمیات شکر ام آرد هنس انعمرمخرتخو هدم هد زو نورد  هلذاک لو اردهنمانعمیلنادناخ یکجا ۱
 ردهنیسانعم «هدا اروو هتشاز ةعاسوو یدمتهدننزورکمد زدی ردیف لمایسنبهاشکتشوه هدننزو شقنرا ها

 تادرف»تفلوترولوآ یک كود کدزوار دیار صشرب هدنابرسهدشنزوذیما ارم لود دمامدنار ۱ ءدقلار اویردناو

 هدم ور دموس ضول درد هنن لت امهلثیو همیشهکوتردبان روکت هدنرز وا یرالادو هدنخاسیزلح (ءانامرواهدهرتایس

 ندلوهمددع هدنن نوا ها حوا هکر دهن انعم ناهد زود یه دندنا ردعطاع یاسا یسهصاخز دیر غ كنو صد
EEر ز ارد هر لاتعم تعاسوو یدعشو مدوبو هداروو نیلعت وو بو هدننزو تورم نو دارو ی  

 هنسانعم نابحو لمدورداروهطل کر ازد لز ؟هدن درو دیرشهد رع رد كبك نانلواربعت یشادر روخهدشنزو

 ەدننزۋ قارب فار ارونلو ادارا ەر چۈم تهحدزاونآیارب زاردتلعةادا هکردښدارمو هدنززارز اریارولک
 هاشکنشوه مانهدنزونارمس نآرب نارا یدناراشع اداقتعاریمغس 11 یمن اط نار افر د یععا یر دی مک سا درا

 یرامالورتک !ندماشدوذجو زاوهاوناسارنو ناجهابرذ آوسزرافوقار ع ردیعما ماقا فورعمورد ماتا
 دهع لورد,لغوا كحو کح له اشنو دیرف هلحوتفمءارو لوھ ج یا جرار در ولاشد لوا مانرهشنارب ارد لجشم

 هنارنوکس سری ردیدآهاشدابرپ ندنراهاشدابلبابورذ هن اعم یاتفا كفو یدتک ن دناوخادسح ید شع |

TPOنو« حنو رو تلوار بعته چ اص کل کلا اه  Eیعیردمعما  

 لاو هلغلواتکم ندرصةنو ت ترفصو شعاع ولر دیراک دید یکو کە کت سالا نین کپ کوک نیم سلوک

 هدزامشروس_ د خد یرورزو قطر دیا هتد راک دید ېو نرواهدینانوډ هدشزو توکل نو سر نوسرا یدنلوامیس

 رد لضفا كنعاوا ر گیفدصیولوقاریو قدر هد ات یرل هفرضص یی اعزولواییس رخو یدنهو یا یراربد قرب :

 فاکو روسکمیار را ربا رز دیا یاضخ نیرالانایزرربد ةف ەدىك رتردانح مسا اودتخل ور هدنزونامهیمناعریآ
 نامهسناکمب ار رونلوارابعت یشکوب را هد.کحرتر ر غدا ص ء صا هد رع ردو تساند نو ہد خلد رابودن زەلىسراف

 هناذشا او بلبجنا نکبا | لکد دوعدمیسیدنک هک شطیرراو یبانعمشدهدانزو نام میم "نامرا زیرا عجیهدننزو

 مکاملندنسکر نزسنداورونلوارمعتقواو لاطهد ا E رد شن دیک دنیا

ot: مس . Cameras gn mar mean 
 دوار

 و تیم همش فات باب ر نا شم ى دموي ات اپ نم و ی الدر ارز یک ارد یون

 | تشدرزهدنس ۱ ۲ سو تر وب نم باکو رارید یخ ددنزابر ددنز یکی سفت سما هلال اد خخواررسک هدرابآ ردهدنرک ذ

SP. 7افت حس ترا زا  

 هک



 و” ص €

 ی ا م لی ۳ تر ۲ھ ےک یا عن مرا حک 4 سست بهت اتش جنت خاتم ختم هجوم های ۹تا

 تیزورفو کم دزوههانهشهمانه ارد هنسانعم صتانو انکار شغآووو ش 2 هدنتزوهمهب :همهاردلوقنم
 | هلغلوا نتتراتو زادت و ده دهي هبل واور داهنسانعم یاو سرواد وسو یشعورد هنسانعمماشتحاو تن رو

 هش برا تعتصو تفر هو دعمواز یو ونهآ هوا هاو فلت پولی مقدوخ ابو بواب زونو نونلسزوا هللامعتسازا |[
 راتاو یدلدا هل یر واکه نعنصرب یدلمافنضتردیمانخوج هدننطلسنامر هاش درج هکر دلوةنمزارب د

 هل ابستک | هضم هرس مولعو لغتشم هتعاطو ِبدابعهنهاکزدقحتز رر ف دواک |هدر ەراغموه دراغا طظ ی دادا نما

 ےلوتویشم ینف یلرو شمس و یهاپ سس ییلبانامرف هرانآو ق ذاب اه چست یراب هب یناث فنصوراب لوا لغو تم ||
 رد دی االمب ناتسو هادو ځانو تمارحو تعازز یدرومب یجدهراناو یدلب اهبجسل ها یزو بن هملات فتضورای دما

 مياعتوبسکر عیانصنی وک اب و ؟بولوا تور بارا یدّمیا هبنش یدهراناویدلداتیقلت یش وجو نها هعداز فنصو

 ۱ ۳ . در كن دو هجسورتعتمو لاو هدننزوراوهررآوه اردنا وک لوا كن هقرت م هی هدننزودوشرپ دونهارلت دنا

 دنسیزبهنننکرب هک وشر دروپ ټه دیا اوه تماخور دیدآ ر پشر دنس هکلوا ناتسزوخ هدنزوزانمشزاو هارد هنسانعم ۱

 | لاما ی ناسمناو ناویح نبوت | رقع لاتقو لا :رهز هد اغورۈلواغام تلا لتخحم هدتبلاهسلما تماهاهدنآ ||
 رده سانعم بولطمو قو شعم هد زو رهرروهار دزاوهایب سا یدلالورنو ردنارخو لا ایلاخرولوا كالهاا

 | تنیس هکژاردیا لقن یدیشع اروهظهدننامزناورشو يدي از ع هناکنهدننف رده ازادنارترپهد روزا زوها-

 ۱ هنر :بوریکهنناولداورب نهی ووا دبقالهدنیق يدنک یهاس شید رلد تکه : الو شدح ب رولو! یړفر ها نزلا یوذ
 | فو هوهدراغاط کرد هنسانعمنوهآهدننزو ن وکی نوه ایدی ازیضبتو طیض تک شيول اله رز نم هاش ەليا ۱

 د یییمخادکر دهن سانعمن ررمغلو ی :وعهاجژباقنرد IE روه ارب ن ار نوهاردقالتحو كا دو قرا,نالواهدرلایق ۱

 ۱ تیام ەز اب بان ردتینانعم هنابهآنانلوارک مد هدو دم هدننزو منا دهش هنابها ردتغلهدلااب مضوروتلوا 1

 | ولو ارسعترصت هدیکرتو مقعد زرو د هناو خر اسو ناوسن نایمر غوطهدننزو نوخربنورها ر دهدنرک ذ 

 | لوآ بارد لچ سم ی اکو تفلوکس ناسکسهدباب یکم هکر دهدنسر هزمه لصتمه قات یابنابس یدک |

 [ دنیقوم تیادنو تراب خرڈ هاو درفدا ات هدب رعز دادن فرس شوم "ردهدنرک دهخوتفیزمه

 رد دم یکمهدنحرباز روح تداشخآر لرد نم دامهدسانوا دکردس آرا رخ آ هدنانمور لاسهد نزوراپ راب ارونو اداریا

 | رم یاس ا ا رد یر به ذی زی ونلوارییعت تو ما ۳ 7 روک احن راک شاعرا د

 ا افا زرد لاین E AN ۳1 NE ن رو تلاو شم ؟کراک درک او 0

 |" ودا نوا لاهسا کو او دیکر ت لوا ثار دد رعمهجراوارونم دهن رتفد تادرقمو هدنک اربقلعتم هنباسچگناولد ٤

 |رادقىوەزادنا ادنا عدازرد س رغم هزاناردب اراک دند چب راناالاحرل مر دشراه تاح ویطمو تان وح ۇز لز دنا فلت ندەنىلم ۱

 |هدنزو زار ابا ردهنسک.ندناتد و ربا هکر وداع لجن بیت ور یکم نه ار حمام یا ۱

 | ندلیقهد بو ىزا یزالردروپشم ییخدزاناو دو څر د يم۱ یالغ تفووض لطول کمیت ناو ه ,هدوخناطلس 1

 | سام ساالر دیار عت دبش>یفرحدنب شرار دیا دهن وا تل رازوکرادراف کر درب یلزوکیذوا یفوا شلزوا ||
 | کرد لاک یو به لواورد هنسانهد قایتشاووزرآهدننزو نون سال یدنلوارکد کرده سانعم زاباهدترو :

 | رکع ی اسم "ول لب واط هب هان لاک لوک دکب کر ورک دم راجو ایما كن الوقههروسا

 | فوراضعت رار دیا ری معتهرعش هدرلتجم زب هعفرب لوایدنلوارک ذکر رد هنسانخمیژانا هدننزژ ی ال یسانارولوا 1

 |هرارشو م غف هداتزودمرس هبا دحوم یا دیس دا روس دهنحدق بارش یلقانا هدننزوخ امد خان اب دنیاست باد

 ع EE د ځد هن سدر مو توطر ناعانادنزاسوآ هدد زة بوته عمو هغاحوا نو طوا شابورد هن دان عم ۱

 دور ادیراکد ازت شات شا قدی یو سوخالا مدو دہ ره هکر ددآ ناشو اس نوخ هدنتغل ی وز هدننزوآ

 | یدیز یی ردهنسانعم لانا فر نا ریو ید هکر دیفدامومدننزونونکا نود | نو دنا ر دسر اصع كتا ی عر قرن ۱

 ۱ نود ان ناراءالشدر وا ادا لب ادد کرت رد فدا حاضر هدر عر دن ادا كی مشت کرد هنسانخسزن هننیزو
 1 تا هد رور رار د نعم یدنا ی هلک ی دیاری شاار هالنر ولو تا دم دراو یدغابرو هخز یباتمهدنکرت كنترابع

 | یب هنادرانندغاطریزد یمظعاژر كتورابر دفورهم هکر د دعنا درکوک هلی همهس هکر نورا رده سانعملسامت
 فاکر کیا رکبو | ناطخ هنبطالسر اکهدت رواوردرعسا نوک فزوواند هبس روش رار دابر یآرولوا لاا مایا

 لب ی راز لدو نیلاتو ضا لر د نؤراوا هد اتو حو ذر عر دنع الو 3 اس ایی
 a> nee رو amer هجا ope س ہک م دنج



 یتدولودروا روزلو رببجتقاخاف جاان برو فرمت بروا هدیکر مزور ارد حق هدیاتغجردبا فارغا ۱

 یثوانصو نمکو یا صوروناواریعتك هکر ردهنسانعمرما هد ابزیورهدننزوسور سوا سواردهب و
 یدنهرذول | هدشنزو دبعسو هله دحوم یاد ییسوار دم وسر هرس ا یل ديرما هد حسن ورد هر رانعم ك عيا تعنسو |

ererرا ضعررل رید یرفول دنه  OER 

 کد نا خاتسکه لسن f خاتسوا راب دلا تیاور هد لنس رم کو هزه خفو ردنا ع یهدزابداومو

 داتسواراری د ترا ج « دم بم د جديع دک از دا اونو شرت ردو یا وصوم ١ هئ شره
 یلعوی ا( هرو هسلکر و ماورد نکن دیا ےلعت تهنضو اع کر هو لع هکر دهنسانعمهجاوخو )مودا تساهدنن زوداشو ۱

 یکزواودش هتسوقلشابو تخر ی ةاطربا هلبالوهخواو ماتسوآ رون دهد هنسکره امو قذاحو فقاو هن زات خښ ۱
 هدننزو ناتسودناتسوارون وس دهدهنکشیا اوور رولک هنسانعم هبلعدجعموردن :رابعندن اوداوتالآی به اوقم هنشاعو ۱

 هن ساعد هماح نیتس الکی ںاولا: باا زاسک تسوآ ردهنسانعم رونه ماتسواو ردهنسانعم هبلع دجعمو نیما

 هد دزو هو هوا رد هنسانعم فاطتخاو چ اه ددزووکوک وسا رول دانم هو كيراو نان ایان دةر انو

 ردیدآ هیصفرب هدنس الو هناعرف هدنزو شوم .سواززاور هدهد هزمه فورد هب رلانعم قلم او وعاق

 هشوآ رونلوارعبعت هلتارانآ کرد نسا عم انار دیریعد یئ ام هدننزوناشو هناشوا ردهدنسارانح هل هل ادنف و

 هنعویفاتسوورارید فراو اوکی وک هد هکریورتعصهدس رعهنسررولوا یاتسوو ییرذب ایر یاود هدننزوهشو

 ۱ هلیسر اف فاکو لو ېچ واو ننهشرآردن دعونوب ید یربب دوانرارار درج ٤ز ف ةرحرتفص هنعونوبهدیکرت ووت دهزسع
 هدانزو ةناح وه هلو محو او هنا و ندخل كىشودنداتفواردغ ءدقمانلهاشلنشوههدنزودنعشوه

 ناتسسوارف هما لو حزاو لو لوا رولو اربعت لصم قرح لبه کرترب اب تیام تاک نا بفاو تشنکزنم

 وکوا ین دهدیکر تر دفووعم هل تم شر دیعورمبک ك شوق ناناواربعت شرب اب هد دزو وکو کو کرار دیدآ هعاقربهدنسهرآ

 نزکسومال خخ خاو لوا ردید اتد رفعزب نك ەدنراغاط ناردنزامهدنزودالوخ دار دالواردیرکدندوغوب هدرار اند ویرارپ د

 | فدرچدەلءءاوب نر وهخواو .حامواروت ود شاو شا هد رع راد هپ ,وخمزوا ش * لروشودیرا هنا دلو نون

 نوکسوداو خف جوا خواردهنس انعمیلامروا موق نم هدننزو ل اموز ی امار دز احهدءناواو طاقت اژوراراس ندواردماعط

 ارو انوا زدهنسانغمرخو با ارش ەد ناو هل اواو ت مو نول مضو وارد هنشانعم تسناومو تصوت فلا لجو تود

 ی وا رار د ناريس فلغ هدنناسارخورورعزو لا حافتءهدس و عر د رچ٣ !دویمنانلواریمعت جاههدشابرسهدننزو

 هدلاعفاررروتکندندودحزاربتشٌهراکنا ایشراربدایشم ادا خ٥ ET غص عور هلذاکز واو نوکسوواو

 واود س ::سیوآ ر دیر بت اغ کرد هنسانعمواهدشنزو یوخ یرآ یوا ر درر غن هل او. نوت هاب تافاس ۱

 ۱ زد چا ضي رش تاذرپ ندع یایلواراکو ردد هددب رعروسد هژولاج نر چن الوات وسو |

 ۱ هناهنا لا هرکی هل 1ع لاختي اتو یدلنا نون ندا هاش تست هدنسبعقو ناغام ریفورم لاک د :یرقلا سوا

 1 | نکس ها رده دهحوتعمهرمه لوا بابرد ل چشم ی اکوتغلزکس یرکی ہد باب یکیاکز دهدنسرتزمه لضم

 | لر .هلوحو ررر وس ان رزوادغاکهکردهنسانعمراهآهدننزوراپب راغآ زاها ردتمادیو مس کرد هتان ها هلناه

 | مظعرب هدن "اردندا خص ورد: دن د الو نام انرذآهدننزورهنرهآرازروسهزومکاس اروم دید راک مب ابعت لیشحت ۱

 | هدر عو لشفکن ایزهدیسرافهنسهویمكجاعا لوارلز در های هحساعا نالو اموت قادوب شددوزافا قرا 1

n:رعهنکیچو رد لد سش رز ی  Eنمادرت نمارهاروت و ما هم  NE 
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 ان ۳ مادون رو کو دم ره تک گز و عدر تستر دل فا لک 1

 | رد هنس انعم نمرهاهدننزو نم ېب نره ارد تخل هده ارر کور د ناطرشو سدان او لضمووسلا لیل د هکر د هنس انعم |

۱ 

 زرد نادنس هد يسرافړؤ ک هنسروآخ زوم دو یو ق هدندنهوردرب اب نا سات شک کر دیا مرض رقد امادو |

 | ندیزغل نعره ىدایداغۈر5امەذنلغ تداطاصوصخ هرانع رهردنجسا یدو تطرب غرونو نوره) :

 | تعاسولو مدوز یدمشهد نزز نوز حبه جه یاز نوه ه ارد هنسانهدیم هرهاامهالکهدننزوهایسپ هغر ها هدر |

 | ین ددیوم ناب مال بوداآ تنوملها رازبدس که دیس راف ینلیآهکنصز دهنسانعمكهآهدننزو كم تهاردهنس اعم |

 1 تدعونیفتن هش وکو کر رانو رانو وژنم تسند ل هارد هنس اندیش بول هد نهادن دز هدننزونوحرف د 7

 | مجلات دل اغشهدس رعر د ها رول اخ گراکدبدلاقح رجا را زو دد هنس || ا



"No اناا 

 ةو نوربافص زال نات یاب فای نور اقا هیلوا كىنا ر الا هلوارادا وه تدا غد هکروس د

 هد تیا یخو یار رولو یدروج الر دبدآ ت انن ىراكد دت ارتۈئ یزوقو قوا نویقهدیکزو ثفاغهدنانو

 دون 7 کرد زوم حوردانندنعوب لنحت نا کر هدا زو نسر هل اتحق یان ن وقوا : نخوا ردعغان هننلع تاعشلاهادرولوایتآ

 رکورد دراز غرق هد دروط سلوا عضو هشنوک نوت رجر دند تعول نکردم ا یراک دند فابارخ

 ه دننزوراکف اراک ای دنلوارکذ نور ةئعر د لد اقم طمضح هکرد هنسانهم حوا لوا وا رد غل نشد هدتزو ندیزر زلفاو

 مر وک نم هقلاو ندنرب زر ولک تانغ م کتی زودعقمو روس دهوا د حو هرغانن الواهدنسهفرازاوط هکر رد ودا
 یا ندنکوآ وا رد یضام ندندنکواهد ورک کو دنکوا واردهتسانعدینامشب دو تمادن هدنز رج 2 رطش خکرارد هسک :

 نواههاعب درورذ لوا نده روش ناکدرورفلّوا رد فدا سو ESS دىنکوازدهنسانعم ى چارو

 ثیلهاج سرف هسیا لضفا هنوکه نرو 5 تز بز نو ڪم هعچ هدندنعالسا ل لعاروت د هبهمولعم ما لاقنوک

 ایی تن ىراس اپ نمی یر دیومدنوکلواو رد تعس هم لوا تراز ناشر دهموق جا هدرا ۰

 ت اوا رونلوا رمسنعترصم نبرد نذاک ص ہک لوا حص تعي 7 ردنا ادا هناوماحاو راهسازاو لصاح

 ردرتساز از!« ا4رابصع هدننانو هوا هات روم اداموا یدنلوارکد کرد ده شانعم تكرواهدنزو چکر

 ن وح ناموا اردسابوراح هد همان ی قعسط)ارزودراصرت بو ةن ص هکرد ید د نقص كتان :یرلکدید کود هغرقیعن

 زیبنعت قاحاع ناو کرد دن تاون قم وادی کا دننواردنندلارمشآداوسرد.دآ هنر ةر ندرلارفنادمههدشنزو

 رکیصد هکر دیفدا و مدننزو نوا كوا رولکه سانع»بب رفو رکمو هعدخو لبح هاا رس ڪور و نوا ۱

 نشو یرب هلا هلم ېم یار شروآ زد یقدا رره دم رعد انور هند انعم هدابو بارش دننزووسر ھ ووا یدنلوا

 فا صو صاخو صلاشهدنزوهشمه هل.سرافیاز هژیوا روند هثسعم رادقم ندهاک هدنتغل اتساودبز دزو

 اوا ردهدنرکد دهموجمممرمه یاد بایز دتخل هد هل رخ یازورولک هسا اراق دو رجو رد هنسانعمهزبکا او

 راوس زاوآ رزدصوصتم ئ ,هلک نآهنسب رغكاوقعلا یوذرد صوصح هنفرط لوقلا یود رد یر ا

 یرازو هحونو هلنهدنتزو راذوس هللا هدح وم یاب اوا ردهبانعلوا یندوبهاوآروش, داوه ئاو لترآسهدشزو

 هیوا ردهنسانعهرلبفوم نر هدنزوسذوم سوا ردهنسانعم یل یازوهلأت ندیرابزا زدنا

 هم یاز یزرجوا ردیدآ ارې شر هلناد کنم "یسراف مچ هحواردیدآ هنر وره دنساضفا اره هدنزژهژر لا لوهخواو

 تابه امردیژ زا وا هد زوناورمش "ول ناب زبخوا اردهنسانعهدام و لصاو تقیقحو دهام هد زو یوم ۱

 لاد ردوا نهان نام ا اتافووكاواهدنتفادنزبودنز هدنروندربو اد مض ندردوآ ردهتسانعم قداقحو

 هزغااصوصحو دافوو یابی هنری یار رعروس دهب وص هدا وډ یلدا هم

 نماروآ هلوا ش “اوا دسافو شجج و شحروخ نلخاد هکر روس دهد۵بهوبم لواورد هنسانمدافو قرمونالبروا

 تشک ن الوا بیکرهدهدر , لوازردص وصحم هنس هتد اط نامدراخ هکردددو رسو یخنو ترطع وتو شو شوک

 .ندنا عارتخا ی وقم برطردفورعم هلا همروار دیدآ هب رقرب ندتافاضم ناتشوحورولواهززواقاسا قولپپ ||
 میل وارد هیانعملوادوب هماروا یرلد دید م نماروایند هبهب رقلوا ل غلو ا ندن بسا اغا هرو مهد رق هن کک

 هلم هم نتس ردتغل د روا زدع رش سدد رهش سا هات یابو هام مم یار نوکسو مالو جم نشوواورمنک

 دوادلشعرد هنسانعم لسعلان ھر ەد رعرد,نابو هدننزز یاووک ی امروا رای دیدرد هتغل جر ذاراضعب ی غلو هر

 رولوا لیصاحند نقاب لرش درب یک مصر ونلواربعتنایراشاروینبرنمغس دوادهدرکرت هکر دغا فور عمل دچا
 ءاعم ردیرداد یرتشم 5 مضوار نوش نمردا زدسداوراحهدهعدار ی یعسطر ط رولوا لتوالخهدس اعیمعطو

 انار بس نوک ن اھ نک یا امین وکو ردا وکلا كيس ءامرهو ردهد هسداس
 ییش ءو مظت كلا صو روما نالوا عاود موق مزور کر ردا هتحشرذروردربتعم هد هياعلمرو چ رو هل ا

 تيزوا مروا رد هنسانعم نمروا .دنمروا رد ل غوا هاش مہ کر درجا یدیفح رابدتفسو رد خاک ا

 هس وج مزوا كوالا ل اوي #واو ج روا و روا: رد کرت تغلوهدن دنعراضدرارب چ هب هکسو ههالکوه هن :نالواندکون هدنززو

 نان د نر صج هدندنع راضعدو یداوادمهش هدنکنح تولاج هکردنعما هنسک نعتسرب ندناتها یراترضح

 یافخابزواردیردارب (تادالبلا هماغو اد یری راب دی را ضعوور دنذآ ییرد ام دج تامالسلاهیلعو ات ىلع

 هغر دهدوروف هلغهوا عضو نکحب اشا یر هتم رعد وبقارثکا اردهنسانهمف ورو یرکا هلي اررنکوواو

 7 ؟؟

 ۰ مال سلا هملعو اش ىل لء ډواد هدننزوابرو اب : ایروآ زدتغل دل مال یل دارو هوا شار صدوخابو :شووق یزواهکرونید
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 راد دنا نظسو هدعراضعرو یریورک قلشاط راضعتنوب ردذو زعمرارنیدهو مه ززوا بو شود هن راتسهوسم

 هو کر دهنسانعمردیردار هدشزور دفصردوآرد هسا نعم مار طقارزرارب ,دنونلاسا ارطههدمنانو همت كونو

 ردذمارهترب هدربزوهضور هدو ردهنانعملوا ی دوبهدننز و تمدن تسدوا رو درب شهد رن رعردرادةم نالوا

 یزف ولو نا کون هکر ددفداوهدنزوزارفا زاروآ ردهنسانعهراصحو نصحو هقنالبو هعاقهدننزواروز اروا ازوا

 ندىدرۆا ارد همان عملا درو نلسکوو یمزدل اف یراعو هدشرونشادرب نشاروا ردهنشاانعم

 ارنوکسو اوت نا یوا کاخ كايا و دقو هلجو 0 كو 4 ودهدنرو ناددرو ۱

 دع الرا ةحوح ندشالا ار نوکسوواو خف روا غزوا روا درعرعهدرب رع رد یهوکورم کادر لننسو

 عقاو اروا غل ردفا رې شرب هدم قارعهیاواو خف هوکرو رواردهنسانعم هل شرق دیاهدنرانوکز ور واو ۱
 1 ودیدا تا یراکدیدیزوا تدا هدننزو خس و 3 جروا رادفورعم هل مو رر ددو رھا ید داوا یک لب ا لوا 1

 اک کو نوتلاکر دتا روزمنجترا هدنزو نر تدول نروار دن دنس هلج هبودارون, دیلعلا تتعهدهرع

 ۱ لاشخ هم راكد رک هن راقاناو زاد هن راکدرک هر لوق ررر ک هنراقاناو هن زللوق یس هغئاط ناو سد ردراهقاح

 ۰ یا ناسا ف نم د دیزفا زد هایم ۰ نخرذا هد رو نیدرورف نحروا "نعضروا رارد ا

 و یچ تک وشو ناش تلا روس .دیشدكنروار دهن سانعم تنطلتم رم ءا تک فا ردهنسانعم هعددنوكنرو

 لقعىفا رد هنسانعمناه اشداننف یربراو یسانعم قلاهدنزوكلنهرف كنرو تنروا ردهنسانعم یعادلاو مرو شک

 بدرذو لیحورکم عیار رد هسانهم تحارو رورسوهافرو تپاوتمنحو رو كلا دهنسانعمناعداو نا عو

 هددقسومهدنزوی دنزرذ ذ یکنروا ارد هضراهدس رعهکیدروق جاغا سداسردبدا» ]1 ا

 هکرد ءفدا مو هدننزو نخ و رفا ناوروار دیدآ ن یوا ندد زوروا نالوا قاعرتشمهدنزاس مان درایور دیدآ هدرپرب

 ردیشودوضنانلوارمسعت زاو هد تروروههلاواو دید_شت زا ردهرواّهحرابهداصا اریزردذوخأم ندنوبیریبمت

 اقلط مورد یتکلد یی رک ردرفدا صو هدننزورازفار ازوآردم رعءدانعموبهد ناو اءوءزمهرب کور داد هلاواورسکو

 ردە راح هنود یسهلوقم تارا راسو ن جرا دو لقنر ةوردزو دهد منشا او ما عطو هتلی یراقد للو عدانصلها

 ندندندنروا هدٌّدرو نزور هاسر اف قاز ر نوو( دفن ان تدابزو لض هکر ددفدا رو هد نرو شداز ها ییدارزآ

 ندند.دنژوا هدنشزودنکفا دنژوارواکهدبن سانعم كالعاو لتفورولک ید نما لعفو لعات ۵ سا وردردصممسا

 رد یضامندند نزوآ هدننزو دن نمرب د.نزوا ردهنسانعم یفاردقغآ هز رو ند ج مهرب ندیدنزوا ردرضام

 اول هات تأاتسو تعرسو هل ور در د صم مساندند رلوژوا هد دزو لوبقم لوژوا هنسادعمیدقارو یدنا

 قاطی هدبزو دزو ناکو ج ناسوار د هتسانعم عقوو هزانودماهدننزو سود سوا رد هنسادعم نو او هاو قتراوهداز

 رددت انعدهنقرو تعزغ نا اوا تآرقنوحما یرضستو طیضن زاو.حژ ناسزاو وصح بلاطم شعب هکر دذا و

 هدرا د ضهدو کا شوق کرد یردزف مناد نانو هرو نوفا نوع وا رو ا هع ر>و رود جو

 نتشلاتمو ارد دمشمهب ر هلص مارو نالوا هدنزویأوق هسلواالط نولو رعوا هلاوصر ۳5 اناتلوا رعت قوا نتسح هرق

 هننرزوا ترک هدرا ناخ کز دا ایس هلو دم بنقو حیا هدشزوكیر وا شوا 2و آ رد مس هنسانم ك چرسو كس

 اداوقفلوو یغلاتصردندنلیرق عارب اسو شوارو دقالعمهدمرعرارصآ كنو ض عدو رر رس رش اچ ورازا آ !ناوا

 رد هتسانعر ردو هح هد دنر و هسول هشوارددنسانعم ل فروت وکه نس ا اومادنا ردنا ماشتحا ضر عو قع اص ماکح و

 جن تماس *اوازوو ندطالاس ع هاد دزو رھ وکر عوارد هن انغم مرد ل دهدنرو اعوغاعوا

 سا

 ید كغمرب شاب هلع مر سس نرم هکر ذهن تسانعم تاسدنو شرافت هنزو سرا سدوا روت د یع هد رعرونلواربعت
ِ 

 ۱ لاسفاوتع سماخردسار اردن هکر د عشا یلغوا کد انقمک نی نہ شر کندن ابن اک 5 عدارردهنسانعمتماو تارادو

 رد رمن یکن نوح" دادغد لج دور م لس داشان ملظعرخ سداشر دهن سانعم یارماکر ناک دنزو

 ۱ هیات ودو ع ۱ هلیح هد زوندیح مهرب نددنروآ ردهنسانعم هایسوهرق هرق علا رودلواقالطا یخدهیابردو

 | رواج هدنکرتالاحور دزو همشطكباوثا اندام هکر دهنسانعمهربا هلناواونوکس هرو هروآ ر دیا غا ارو شت آ

 |تدر كوك مرو او ءاولعلسو كام رد واوقع ءرقتفهدهزوندءوزفا ندم !:زوآر دعا ہا ندندلوزوا هدنارزوا

 , هکر دیفدا مو هدننزو ناشفآناتوآرد هنسانعمءام عجم ی 4 و عم هاو زمو صودکر :ولوکهدننزز لاد که هی

1 

 3 هن رو نوزوم نوزوا رولک هنسانعم كليا نا شرو یغعاطو و لا لغو هاو تای لب را طتلستو

 ۰ هدنزو ناو ذا نوسوارولکهثسانعمار عو خامو ساز هر د هنساتعم ندو نرو قع اخه دزو وسر هوسواروس دید ناسف



 دنور د نوسنا راضعدردفوومم لا نوبس این دهدیکرت زرد هول> هدس ر ی رد ارا أ
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 یا دنا ردن د هبودا یارب درصش یراکد ید نس حدکر دی درو مهناز ی دز هدننزواپ اچ هبا هدخومیاب

 قم زد هتشرهر هد ی اوا نارانا رونب د هتع نط دیو نمار و انفو یوش دوکه دنزوریما ریناردزما امد از

 ی دهر زو نار زع لاو چه یاز هدانعموو روم .دیند هننوکینزووا كاتس“ هام ا نچ !عاکنو

 نونحبش نودس | ردهنسانعمیعدالامو فالخو عوردو.ب بذکو و هدونبب هدننزو نسخ ناش نانشا رونی د نبع

 دفعتو سش مک کوط هلسهد ابر هدنزو هسد ره هس آرولک هد هنسانعمناسد ارون مو ردس ز ءیظفلنوساصعبلا| ۱

 رعد ¦ سواك دهب تم ندا سست رخ هدننز و هشمههشس هوا لن مړ لت ا ب دهن هن سطل غتمو |
 ]| ندیقسوندق ربط هدنزو نسمز تار نناردهنسانعمهس» |نانلوارکذ ورواکهنس اعم صنص مو یا یاب وا

 لوب نومرو بردی راب نارآسنا روا و دهروسکمهزمهیات بان راررا يج عاندنرغو عو هلکنا دک ید شرود ||
 هل ابتک یا القت we راکدتیاربعت ابو ص هک رو .دهنغابنوتیز ماخهدننزوقافرا ESR هعفدولو ۱
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 نیطایش ¿ نیراوا رو و د خد هنس هراشنرومد نا قیچندنس هر وا لعنو ردتراسع ندصوصح ماقم یکدروس

 ماو دو ماو ءرلبم ماواردهن سا نعم درجو زا لزوکنرارپ زا سو.عو تسزو نیک هدشنزو 1

 اب اوا O PE نولو كيرو روید ندو صر 2 : هدسرع رد هنسانعمماو و متدواویر وا هدنرز :

 ا رال ردا یسهداز مس لمالسلا هنلعو انس یلع یت ناعلس نرصحه درو داوس هما هدحوم |

 ناب هرزوا تدش یارولوا  ءاقرم اور دصم ما بدون هیزابوا ایرو دراو يمانعم س دهدنزوراسفا رابوا رداعوحر ۱

 رد هنسانعم قم وا نب رسکیج ەدسنزو نو دیو اسپم ندیرابوآ رولک صا لعفند ندنرابوا س ماس ردهنساننعم[

 هدشرونیسا درب مرا YT ردنساتعمدنولو هجدولو تصعتمژ لوهحو یامزلکد زوسو ر اک از روس هد رو

 ید حخ طس لب: س رس تلف هکر دترابع ند هجر د نالوا ی دع تمان هنر لا کا و کر دیلداقم ضرب ا

 مج نې تجرار دید نه هروب ره تغلهدن دنعرل عبر دیس همختربهدیقسومو ردهطقن شدلزرا سام هناماح كلف |
 ادوس ادوآ رد هنسانعم حص او قمر, قلطمهدنتغل دنزابو دنزهدنزو نکت لز مت لا هسر اف یادوةانشمیاتوهمسراف |

 ۱ رد,دآ ییج سرکه دننانول هدننزونو ژانر ههه اتق یاب نوملاسادوا رد هنسانعملحو عاطهب انو هدننزو |

 یارمسو هناح عنار ردهنسانعم ۳9 هز ثاا ی لھ شت ۱ ناس .هدنورف ی اک :دتغاخوا مرکز ون ددشتآ هدلغ

 شالق شابوآ رول ڪڪ هنسانعندنکفاو یقازو رم تارا نت زا د عل هدسرع

 هکردس رعملوا هدننزو جوم حو حوا ردی داملعفندندیرابا هدنرودرشدا دروآ ردا رلانعم یار قمرالوط

 ا ج ک عبار ردهاسر ول اس هم مخ ہ١ ثلا ر درو کنن اهدا یسیرہو ردرسو تخاروهاتریربراو یسانعمشهدنرو هسوج

 || نایمولا ردیضذام یا ءرددنسانعمنب زف اوس نبماتروس دههاشدان ناوجوتو سروو
 أامعنلا ناف هدسرعردت|تکرلکد ید کیچ تیخاکهدیکرتردیمور, ضعیلادنعور نانو «دننزو نایسوح )+
 ااا وو هلا هدشزو ندس PTE E شور هدښناونعابموا هلو طاقساهدهودالا حایجورار د

 ۱ اشارو دون زدلب یرتشمهدنتغل دی ابو دنر ه دننزوادوجخهلبا هدحومیابواه ایم او منا ردهنسابنعم لا قایرازرا

 اروند مدلارم ھەس رعو نت یون فو ردیدآتاسنانلوا رعت یلو رام شا هدننغل برغم لا هدننرو

 || درابوی :دمونمو یماواح هسلز هلکنا رار دنا لامعتسار بگو مو رامحاواحرارب دید یس هیون موما >اوههدنکرتو ا
 ردممور یتتغلاسلقت اوشاراضع»ور د عفان هتل عزیز انخالطهل غا جاك نسک غاطرولوا یهر قلت امههایسناربب | :

 ېرغم کر د هنسانعم سا دنانانلوارکذ هد هحو تقم هلا لاد ضخ سادن اردهدنرک د هموجضم هزه تلات باب راپ دند ||
 ناب ی یرکب ردهنسانعم هش ولا حو رشم هدوحوّتفد هسولا ردهدنفرم ۳۹ یهبنایساالاح در مشربهدندودح ۱

 ارا رد هدنرک دهحوتهم# رم لوا بابر دلش E ا۱ رکیز ول: دیابییا کر ده دنر هزمه لصتمهواو

 هارد هدشزو رارم * راوا رو دداا رولکنساعم ماعطو شاو ردهنسانعمز او او ادصو یسهدشزو اود ||
 ترقوه کز واعتمهنراناولد |مهاوا ر زو و طالسهدننزوهرارش .هراوا ردهنسانعم باس حو رتفدقلعتم ۱

 ناول د كنارزوو نطالس رد هرامالاراد هکروکهندسانعم هنااولدو راربد هجراوآابلاح روش دهن رفد تادرفم |

 ارد رع كن همطاولا رو دید نارد ام یوي ردیدآتاسن نان او ارمبعت هقناروهدننزوزمنکه سر اف گاز زن منا ر درا |
 دی رعردزوک کم شچ شب اضعاس» | ننک اا رج i ییدنلو كنوراید موصیتهدج ر خاک ارز ۱

0۳ ¬ 

 یراشورف هومم لرهش EE | فرو خاط :ویشارد هن رلاثعم سفرک نویلاسو غاطادوار در لکدیدیزیو ۳ غاطا
 مس



 بوس, نیزاکو كك نات اتو واه ازولو| دنا زیا: ادردروناجنانلوارممعت ك ہتس وکه دیکر ت کز دروک شوم مس ۱ رب ۱

 (TASES اوا EE رمودعمهووخ ندیشک تشکنا رد هاك ندةلوانامشیو فسأتم ندیزک تشکنا |

 مانسد KI ندا ندا کیا نواز ادزر ,اهدنعفوم قلمانذهک نلروتسوک:لةمرپ وقلوا روهشم ان تاش اغ تشکناا

 انا غاب هکر دنراکد ید لاک - هلفاک ض وتشکناز وتشکنازونلو اه اکتدکساب اتغارفو لر هملک لابی هنسنریو یمالعهق فو |

 دلکنا لک روناك ونو هلک عب ارو ظ یی مادص نشخج شم هق دلا نوا یرب درو هنر لا دک نا جلیلی 1

: 

 تشکتازونلواهناکن دکمادآتراشا نوح تزکسو ت ءو كج | غیردو سوسفاو ترسح نتشاذگکناهدرب

 ا روا هدۆدنلؤا عضو هنس رزغا یجاروس هلکموس هدب اع يەصار هبا ناعوض ردان اف هری را ذاا

 تربح :لاک هک لعبح ی قهر ندساح تشکنآردهباک ندقدهرا ازغآ ندر تار تشکنا رردبادبص هل عمق

 هدناداقم اھو نم حصر فقر هٌسنارب مانسد مانش» تشکتازونلوا هاب ندک با تمدنوخردرتربسحو

 ل اوصا تورواهش .رروا کرب ئر یک فد نرل زر یس هاب ندنزورسواةص ندر تشکنا هوا بحوتسمی رعنا

 | هدرورب هلناعابادَسا یریجو رذاولح عور سورعتشکنا روشن د هنغمرب تدایش تاب ت تشکتا ردنا ندا اط

 نانلوازمعت مرہ نلکفزواق درب ورلر دنا لوا من توکو دولت اطهسرزوا تودراز 5۵ دهد مس که دیزررط قمر, تودنا

 رد دتس اعم ندز تنشکتا ندزلتشکنآ رد جد فورعم هکر د تبتلج سا هلفاکر بم کا رون د جدهنمررا

 روس .دثورحا RA ور دنیدم تعلح هک نا دکن خص NLD نکا رددنسانعمسورع تاكا سورع

 ا زقذو یلناوسز ندمشک ل شکن یکنا ږونلواذاربا خدر نخ یوا لسک یا نارا یال دو ردنا تعم |

 ردکعا یولکد اریعتهلزوکو نحو دلفاکر لینک اوتتشکنآ زرد کن ۱ شلزا هدنکا لاد

EKGنت هلکنا رولوا تاصنوزواو دنلکشبضت کرد لا یراکد من ازمنهتایب 2ل اراک اهدیشز رو هتشد رس  
 یحاصرشک هب اون هد لذ اکر ترک فا رود بین | یخ ات ناماسوتورب هلذاک هو راررواص
 نجت م تانکر هو ۵ رک تشم ین عیطلا کروا د هب هناسک لو هدنزو لکنح لک لکناروسد یحدهزح اتو هناکر زاب
 و قجگووا یراکدد یعاشغح هدنزوونمرب ودناکنا زرد یاده همکنر و :ثالبانالنکی د هشناقت نا اوناوهلوا

 لبخا تاک هدننزو نوکرهنع نات یاب :نوبلکنا الر نک ۷ E »فا ولا هک الد او همکدهدشزو هل طح

 یژرادا وه رار د حد بک یکی دانا تب یاس مدیا او ید لا ملل بلع سی« ترضح کردی

 هحورب نوسلکنا تغلوشا هکر دلاور وس د خد هراہب ,دنانلوارمعت سهناحو یدبا رشد اداشمعاه هرم فا. لوا

 ده ةد ونو ارک نر قم ابلسو تیلصو یی چالش درو لوا اهن دیر اع هل غوا یعسا خدكياک یکی اح ورشم

 راربدید هروناحنانلوا رعد رولت وورد فام ںاکدا رع ەسر رونلوا سر هبا تروصو هلالو لکوراک نو شقنو لنا

 هل شر افیاد ابوکنا ردره یرلکدند یاعا تتلحو ناغردلاب کرد فدا سمو هدنرو نادکیا هلناواو ناوکنا

 هتلص رولواعون خیا رر ددر عمل اونور دتا یرلکدیدان دنههدسرعکر دتخم ساک هدنتغلدن زابودنزهدننزوادوج

 اونا ردنزوک وا خاط هکر درعسا شحسولار ةدهدنسغل دنزابودنز هدنرو نرمو توک ن داسر

 عاص زج ءرولوا هرز نر او دوامات عوز FEKE یکرپ ووكر یغصردراویسهد دعتم

 یار هزوکتاردطروراح یعسط رار دیاری ستت هدا قازرراضعدو یزوا فی تی نکرد یراذعلا

 هدر . رعهنمح ناعر دلاور د يعود ننموردذورعم هلا تدتلح نالوا یس رع هڪ زد غم هناغزدلاب هلسر اف ۰

 لوایندوا هوکنا رولت کیدا اولا هک. چاو همککهدننزو لوبقم لوکنا رد خد ضرقو هرغالارذن|
 قاس واو قمر وقو قر دهدننزو نتررب نتڪکڏا یدالوا رک ذ هکر ددا نمو هدنیزو نادکنا ناکسنا ناکناردهبانعم

 خزر کن رده رانى اسضاشفاو عبا ڈو تاب اراک ورهاظویاقچ آرت اقاراو لمکح ی رتواو نا سکوو

 1 ارگ هدشرو هزبلفک ٩ زکنآ ردردصم | ندنتسکنا هدننزو زیمهم شکر موکت اومزوا درو

 زد س وخ م لک شرب ادکناکتنفا نرمو سانلت لسراف باک کا سكنا ردهنسانعم ثعابو تلعو تسو

 هنساقد باوا کرد ةمكتو كلبا هدشزو لز ەل سر اق 0 ن وک نولقمو سرت هدم رکو

 دلو کر رز ھلان ةد زاوا ووی هلیسر افیاب یون اردهبانعم لوایندوبهدننزو لس رغ لیکن نوید

 نتلمهمنسوءار ام زنا رونلوا قالطا دیار دنهور رب دورس ناسا بودیا تب رک ماوعردن ام ابن یاود فورعم

 یرب کربراو یهانعم جواهدنزواشومم هللالوهحواو اتوا ردهنسانعم مد نالس یک ا ناف هدنانوهدشنزوادردوا هلا
 هشوآ ردنتسانعناسحاو لدعودادلاتردهنسانعم څ وسو یداشورورس ا دو تام نم سد "اونید

 دسوج 3 ۹ ۱ بسا
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 ناقه وور یفنا رددنعم هرورګ ر کینو تظرودراب زولوا یمن و شخورندک 1 فرورذندع نوت ین دز مکن دم دما

 هکر ارد ی٣ كلحروا هدننزو تسمدن جهل دنا نا نماز هدر رعو ردهتنسانعم نابزوررضو تراسحو

 لددتامردننابوت هدندنع راضعبو ردنتغل یور هدسزو اهدنب رد اتسشایا ادرقنا رقنا رولوا دلکش هدر هما

 ۱ ردالبویدلوا صاخعهدنآ هلن نم قلواهدنلکشلرو هنس یر دل ارش مانردالد رزکب رول نعت ردهنسانعم

 داع لسع رواوای او زیدلوبد رب هناتنکیرراربد هدالر هدي دنهو هو مهفلاةرجش هدس رعردرصن فژرعم هلعماوب

 ءا الانف ردن دنعونراتنمکر د هدنکل کم اهدننانواهدننزونوجم "توقنآ ر دروم نەدا توقد همیار ردسیازو

 راوی و اکتیاراضعت ہد ہک تو EE IEEE ارشفردفورعمهنا سارد |
 نڪ ڪڪ شود هنلو وص هدننزو ك نر كن رولوا لتشمل ئام .ههاسقروو تانندنقاسغزالادوریک ندناوردق
 هدانعُم وورد هنسانعمرا دن و روصتهدشزوراکن واکتاو دندآ تیالورپهدناتسدنهوزلرب دة نق هدر سرعردهنسانعم

 نماند سرحت ر وصتو قعاص :ندراکتاردلعوراک نالوا مامان ولکه نسانعم هراکشاور ونک ما لعفو لع اف میسا

 لضم فرغ لثمماوعلا نم رد هنسا نما تن مو تشک شات نزو هشت "هدراکذا ردهتسانعُم كع اناکو

 یسانعم شد هدسرو هراوهه هراکنا یدنلژارک کرد تسمه راک ناو ز ق شدازفا سراکذ زا رونلوارببعت

 ردهنسانعمكایا دانو رک در یت اشا لاو اژ ناتسادو تماکعو هناسفایربو یو و لسکایریزاوآ

 ی نوا یهحو هباک ندانعضووز دهتسانعمقلش اب ندنشاب هن نکر دک ویلی وس ی هباکحرب ثلات
 مرش لذا وا فو نر تند ؟ر عرب ددنکیمهراکننا سرف یا ناز وسرارکسرارکت بودناق ةایوکرب
 هدنزوندیاسرت تدیراکتآ رد هنسانعم ل اعا درجو یانحورتفذ سماترد هنسانعم قمقنحور کو رنک داف اھو

 || تادا هدم رعروت د هتلآ یرلفدلاوخ لعدانص لهااقلطم هدننزوزاورب زاکسنا ردهنسانعم كع | یو قفایص

 مسومهدنزو ماكنه ماکسنا ماکسنا رد هنساشعم كس | ناکو قطو و اصهدننزو نتشادرب :نتشاکنا رردناودا هدنعجو
 هنوکویرت اسوراموراو ۵ هکر دسفدا موهدننزو هماکته ةماکنا هماکنا ردهنسانعمنیعم نامزو لشذو تفوو

 هکرولزاثغ ااا هيس اه ه نکن زد هنسانعم لسعو لاب هدننزو نیرمنع ننکنارون د هنتر جر که کر عم

 هماود نیک کلا ردد هرو هفنصم ع یکی زا یساولح نس < هذراند ضهدواولخقا

 زر دا وانت قانع ا داود :هنوکو طرارودیتسفو مدا( ار د و هرکصن دکدروتک |

 نو شن اربع یدا غاطرولوا یش وتد اغدو همش هه یداز وشد هر واج ۍراکد د ساتسا هدانزو نامد رع نادکنا |

 ردوراد فورعم اما رولواسا.دنادکناهر وک اکو و شاعا نر با سامسد غلو یح اص الضفلادومو
 ندنوب ناذحارلرید, نارا تتاح غلو ا لصاخ ندنآ غم یراک دید تتلسرا دنا کنه هنج اغا تاغدا

 هد EET ها نارکسناام at هد :رقرت نت باو طاها ها هجم یاز ردتغا ید ناز ازکناو ردیرعم

 یراکدیذ روبصا هرروز رگنر ؟کز تب کا رولواادحن ندمقلاس کر دیز هنادمزوا ناتلوا رتنعتهبر هن هدننزو هدرا
 ردذراعتم لاریلکناهکر دریقآ هغ اطرب ندنموق تن فورلرب دناغب رطهدنانولو یرب طرق هدب رع ردمعو یاس تلناقن |

 ردر اکدید نامطهدرک زازا اومد ییسز ETE ےک ا کرد لبا رود لوا هلفاکم ط زنا |

 یار رف د کیا نارو لل وق ران اف کر دعنا یکتا وا یک تلآروسد کراکدد فروهغر دل سر اق یاز ا

 زا اعاش نوا زکر وا هار هرکه دن اعردنعسا خد راک دید تشل اض وصخو ختام و هلی درات
 یو 9 محهیدیا رر ددر نادکناهدلصاءلغلوا لصاخ ندنحاغآ نادکنار ولع صو

 ر د -هکر رددنسانعم ES كج 1 ن دا وراح هددملابرلد دیددزر E هدعردهنتشانعم

 زو د هنخات زاوط ی راک دار دمو لنز وا تم لازا ااف از اوتکنا ردتعلهددلسرافیازو یدالقاا

 تیتلح هکر دفن هزوکناهنشزو بشم سر اف یاز هژکنآ ری ذ ځد نک د رکج هوي دو رولکه نسانعم مغو نویقو |
 هددنرو دت سحر هلا هد -ومیان لکا ردتغلهدهل- رعیازو رر ذة دنک تشکناهدزارشر دغمص ناتلوا رعت

 نوت *یلهبامرم رده انعملوا دو والا جم نیش هشکنار و دهب یک ارومعم یحاصلانمو ڭا دول امو لاح ١

 a مورو ا ۶ رکورد هنسا تل مبصاو قترب هلف دامن 2 : تشکل روت خد هکر زاب

 جت رک ی نردصا یمن نددنرک نادندنتشکنا زد هنشانعم فسم جان ما هدننزو نان کتیا

 hay فک زا نکا ےل ہو لود ندا م مچ نکن ردن ولتسالغ عن ردو فلور شقو

 تعالا روق ا باک نقرا سکو قکوط ةن قنو تدع ندان فرز تشک ی یتدندام

rors جسم EIT EX 



 و 3

 ل هټشکر سه دننزو اورب کی اور دن ارد هنسانعماور دناهدننزو یاسلدنص یاوردن هدشزو هاکر کنلهاور دنا هنسانعم

AY 

 م : بوردنآ ردهنن راع قلوا شقراضو شفلاص هنسرتز شلصا یغاشاین دابو یلوازاکبلطو دموزرآو قلنارتحنو

 ناعشنشزادوردناعششزادوصناشحنا نوور دنا زون دادوق هدب رع هکر دکرد یاعکرغهدنزو توکو دن کا اد

 هدرز مانراهرذبعما نمضکرب ندلاخرهدنزو سوردنس سوردنآ ردج اغا نانلوارببعتیناغنا ب شو یکی رددوع
 نوفا ش "؟هدقداوا هضک هلغاواهنکاس هد هرب رح لوا نور اهو نولواق وش اع هنسهجوز مان هنوراه ن هثسک م ابوراه

 PE دنر نیز او مزه بۈك ها هو تر هان دوی HES سوردیا سض

 هاب رد هرات هلک | بث اغ ىد یرب یکی داکو یهر ەد وک ارق ارد مود سه سور دنا ںوا وسشذ ae .ارو ظ

 هلجم ناعردنا یدنازاحگاهنرهدنسرهدس اط ل نفر دید یانو میکسرب هلا خم یا ےک سخاموردنا یدلواقرنع

 زدیوغص بنا لا راخصت فاک دبا .دتک دیدید البم کرک دنکتج خر هدزاو در داروتزر اتم هدننزو ناسسلدنع

 دنکرعس هدشنزو ناکد ناکا دا رولک هنسانعم صقانو کاک« | اقلطمو یدنلواناس یظفلدناردهنساتعم لیلقوز ۲
 هدندودخ برغم ر دتخ)هد ما لاد شو ف سلدنآ ردب زعم زعمناحدن اردن رلعما تنالوربو ر خرچ دمر نل هلا

 ند.کننداوحو رادک او مال ا]شمک هدننزو همدرس همدنآ زدیدآ هرز رب داو هدنس هت عاطرو ر د ساز پشر

 تودنآ ردضدارم نوردنا رد هن سانعملحادو یرجاهدنزووجا ودنا زد هنسانعم ك SEDE نوروتکهرطاخ

 نتخورفا نتخودنآ ردهانعم لوا دو هدننزو حولحم حود حودنا زار ,دایوقهدننرعروش دهنشلع کرفهدنزو توکنم

 رذنوزام رکون روسلوا تناماوحر ور لکه نساتعمللدا اداو كمة دوا ردهنسانعم راخداوناستک اوقمنا وقار ە دن رو

 تفت قاویصم دکر راویصزاوندو ماط هکح رکی اسارتو یدادغبو قاب 1 دو لواهدننزودوصقم دودنآ دودنا نوسلوا

 لعفوردردصم مساندنتخودن اه دشزوژود ممزودنآر دهن ر انعم قلز دل او قماونصهدنزو ندو مرد ندو دنا روناوا
 تب رویم حوا ترد ةرزوا خا غا ترد هکر دتاسو شم ییس هل اوقم فدزاحو مماکد لواهدنزول اوقع ودنا ار ا

 ردندنلسف هحوا نمو عاشادنودناردفراعتعهدنتکم راک نز راردنا تحارتساهدن دزوا نوتدخورز دنا کر رج

 ضابشناو یدنتصو تلالمو هصغهدنزوهوننا هودنا زد هنس رلانعم قحاضو تاکو دور زور زوز اموراتو نا
 مض وقوخهدنآ ردهدنا عج هرزوا سانف فال هدننزونامدرمناهدنآ رد فخم هودنا هدا راسا م واتقوا

 یلا هدمت ىد ید و دینا ا یف یخ وه و ردتاشنادلوا اربسعت ندرت فابن هکر دا :وددنح سال دنقاق

 ودمتسانعم قلواراو دیماو قعوطدیما فار دنلداقم | وشو طاش یررورد راو یتنانعم
 هلن نالفو نامز لر شو تقو لواعنارروشاواربعت اکو هدیکر ررو لوا لامعتسا هدنراعقوس هکدشابو دکدوب ثلات

 ادا ها هد هدنکن تر ددا یهاضنا هد زع هکر ردهنسانعمزتسداسردهنسانعمنحت سماخرونلوا دارنا هدنلحم

 رهیعترهزنا ههاعرریدحدرهزداغ رد هنسانعمرهزدادهددنزوویلمل هل هل غهم ءارو هښچف لاذورذنآ رونلوا بیعت

 هدزادد ضعیز لنج لنز فرح لیلا تیز زاضعنو لزوم هدیکر تو لیلا نواز مدن اگر دریا لرو مەد ازش

 كا :|عتو لب رو نبودن ت رولوا كم د یداکه دور غو یدکدیز قزابعز نور غو دمآ ادیرالش دزونلوا

 هلت المو لا خؤر کف هدننزو هش مش هی دەنا منالي و سالو( ساعت وجددورد تام

 هدنرو كد تيدنا كیدنآ روناواربیت هی هففط هد یکرتندوقروقویرواکهنسانهم تشخو فوخوو قزوتوردهنسانعم

 یارژروس د تّرج هدییرع زدیضرضزویزذکرادتیریسفتهبازک ی غلو زاشهورارب دانوقهدمس زعروس دهبنلع کر

 تاعڈاداورونلوا ریخت ی اما کود یدیلهدیکر ردیف رم یو نمو تیلهدلن زعرد یو شک

 ندزووویرووانذن اون روکتا اوك ن ۈن هدزمناسار کهن رل اخ تهب نزاو نا یاریزاودک ارو کار ز نالوا

 هدننرو نوکنم تورا رد هنس انهم ر طنا اهب زکو نانو غو ن کرل هدننزورنف ویا ردز ام هد هبا ه چم یاز یل د. لادو رار دیا

 ار دغج فورعم هل او کر د ذذ فو هد نزاو تژززاع ورواد هتاف رونا موتور ردتخل هدرلامججم

 هدناونع بورذنا با ة دحوم یاب رحم لادهدالضفلا دنّوموراب زعم ند 1 تورزنعوژرد درز التب ر ماوع

 هلن وترسک هتسناروس د سرع هدر رعرد عما كج سصندنعو تاب وح هدننزوهز غولسراف یار ۵ رد ودموسيه

 هدزواماترم ب ها هشام ی ابو خم نیش انس نارد كس نان نع ددکوک یراکد ید قلب وط دکرد یف تس آ ۱

 غ ت د

 رولوا هنادر وا هر !فالعیرعو لت ام هضابن یکیجو تفعضا نادناو هیتشهب هجصا قاتل د ثوا هوا کو قوا هان

 همتاص كفا هکر تو ناطیش ناکه دیسرانر دما عنق سوقه د زابولهدننزو نوکر نعل زات یایواط نواطنا نوداطنا

 = س حا

 ین صدد ناسا یا "یکم دمت انولهدنترو اتولفا اونا ی طاع هیوا مالعاربد

 ا



 ر و ا ۸ ی
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 لهحوا رد هویمر ب صوصخعهناتسدنه مدارا رارید ځد لیحت | یوخورحن |یوسردیدآیاحزب هدنرېشتارذ
 موتصرخا هدننزو هرز ہرا ردهنسانعم ندزکخ اروسوكلدهدننزونز رشم" ندرارولوا هییشهنسز ولراخ

 قفرایفوا وهج هم*هدنزو نکنر نا ر واک نسانعمدعقم 2 روس رذدآ زاکس ربهدنسهبحاتدرو ردهنساسعم

 یاح اطا رو د نیاید هب ی اویصراوادو رواک ند مما لعفو لعاف مسا هدانعم وورد هنسا تعم ررر نرو

 رربدل ادم لک هزار زانلحهدس رعزونب دهنکسچ كن اغا ران نالو ارم هدمنابرسهدننزواتسم فکر د هلن هل مهم
 ردو ور دقاو هکر دهنسانعم ندنحو نادنحیرب ردراو یسانعم یدیهدنزودنم زا ی هحرفهنهگ

 f ءارابتعاوب روند عضو فهد رعردلوهحددع ه#راو هزوقط ندحوا یناثرونلوارببعت باواکدوبو واک لواو
 قضا دنکوکو رس هوس هد رع هکر "اسنانلوارمسعتناس ثلاتردرغصمندن ۲ییظفل لدنا نالوا هنسانعم لیلقو
 ددرتو شو نی متو نظ عطقربغ نم ادر درو شم ید رشناس رارابب تدرشهدرار دم ن دنکو کر ارد سوسلا
 اننورکشیاداو اینو رکی سداسكلد وسزوس ندنزو بار او یھت سشماخردهنسانعم كد وسروسرب ل سهج

 يدان تا هودص قد وصهدنزوادع دن ردهنسانعمقاواراودیماوعتوو وزراودیم !عیاسردهنسانعم

 تی هایم کرو اد ید هب هملاصیانعموهةداص یابژرور رولک هنسانعم تنیغو لصفر مدورلر دیده یاوبصو

 و دشساط ناناواریبعت ونک نور قبلا > هد رع کر د هنس انهم هر هزواک ھدف الناز ویا ھن ول افا 1

 ENE Ak دنزابودنزهدننزو هخانرد هحادنآ ردهنسانعم مشو هحادناهدس رعراردیاهدهاشم

 7 ما مرا :اهدسزع هل اهز مه ییکو زد هنسانم متن اکو تعذکربیهدنززورابیتا رادنآ رد هتان

 ردهنسانعم موعت هو ا زرو رد هن انعم ةداراو دصو لم ىو چا ینا زا زادنا یدراقیچ

 ردصم مسا ندنتخادنا سماخرد هنشانعمرا دقمو هزادناو ساق میاررولوا ید ل عاف مس او ما ل عف ندر لان ع مو ٹا

 نمخوردقتو نزوو ساشوولواو ملو او ردهنسانعم هناغ و لو اهدننزو هزابچ هرادنآهنسانعم قعآ رولوا
 ناق نماز ماتا مادنا رولکهنسانعمتردقو تودو ردیرعم هلل زابتعاانعمولهسدنه ر ولکه د هنسانعم

 صوصخو هدامو ح وکو شدانالواهرزوا لوصاو نحو بص ملت فاد نانا ددو روض ءیرنراو
 هناح یاضو n PR رپ ی دار یلوا|ییساربو قسسارب ی یعد فازوا ز تار د هنس انعم

 هدنروواترم وادنا روناواربعتولوآ ینرحولوخ هکر ریال هرع یعیدلوا جسم ك غانوة عي رد هنسانعم

 راضعبو راربدرمحرح راد رعژ هرم ناتسس ل هاروت ورد ی یدالزبت هر 7 ردیدآ هزبس یراکد ىد یس هم درک و صو ینا هرو ص

 POO AN ده هلام یا اویصهلاواو خد هوادنآ ةوادنا روس دنامبا هدر رع رد رجا یّرب ریجروادنآ هدنادنع

 ر لا ندندس ادنا هدننزو شیازفا شدادنآ زولک هنر لانعم تب عو لصفو مدو تیاکشوراردیا رعت

 یاو دص هلسزاف ف اکر کتیادنآ EN قلزدلابو ردةننسانع مكعب اهناضو یماوبص راولد ندسادنا

 اونو ۲۲9۸ ز ردهنسانعمهوادناهدنزو هب ا.ه هنادنا ردهن رلانعمیزدلابو

 یاو قح هنغص قعد هاب یاحوهعلقو راصحو نضح هلال مهم روان راوی ردهنسانعمهاس وتّسدو
 قادن تشیو یکآ هاتووه ساتما او یخ دیو ن دک ندسخ دار لکه انجمن اس و

 هدهدیکرتردیفدا مم فهد رعرددیفم ییفر ظ هکر د هتسانعمردهدنزو ردن دنا رولک هنسانعم كل تا اارکفرطو

 رولوا دمفمید یسانعه تب" ربعو روس دءالا ف هدر رغو باردناهدیسرافهدرب ا

 واو هشادنرفزف :یکوآوردناردارب هشادنر :یوآوردناردم انکواوردن اردامهبان ایکو هد یک رندر عەجانعمول

 ءا یایردنآ ردختاو هدنسارا نئزغ ادو دخ ناجی دنه ودنا ری هدر :اشح دب هدنزو یالصم باردنآ راریدزدنا

 یاش شابو رونلوار بدت واک هکرددنسانعمهیلصا خر اوحوهبرورضو هم همو همزالهدشنزو یاسلدنصهللاهدحوم

 یزو مضو و اکرک , کرد هنا هم تنساب ردنا با هلمهم نیش ن اکا تساوی تسابردنار ولکه نسانعم ەتو ا نوک_ رانشلصا
 ءاالادوار نوکس درون زمرد هم قیسارنون وخیوا و فا اوموییالشا هلودعمواو روخردنآ رد حاتحامو

 دزوخردنا نون ما اضمهسررلانعمرواکسانموراواوروشاریورارپ لار حور دهنساتع هر وخ ردنا

 بوتکمو ب اکو رده رانعم تصوو تداکحو تعصود :هدنتزو ضرخ لب هلباحم یار دندن رددنسانعم

 سر زت ناربج یرب راویمانعم حوا هلیسزاف یار اردنا اردنا ردیانوکتەدننادريشوەدنسەرهرزۈكوا

 ۱ نولوا یانو لحدا a ی جدار ذعںوردنوک ی لبا هن ر طار ذع هکر د هنسکل واهدننزو سراج كب

 ۲ .تشوا نوکترسسش اص یا شاب تل ار دینس انعم بلطو دیماووزر او تج اس نارد هنس انعم كب دو كندو دمو

 سس
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 ر ا ندیسومآ ندیسوما ردتخلهدلب اب دقن ر دیه ا مش یراکد ید کولم نوکر یدنهةوضهدنزوسوسفا سوم

 راودوماطیربردراو یسانعم حواهدننزوهودنآ هوسآ ردهنسانعمق ولو ادو حو مو قهقبح هرهاطهدنزو ندشوزفا هللا

 نالیدثلاثرد هنسانعمماحدزاوهبلغو ترک یابد هنسانعم كل وکو دو كغ ارب اصر اصیاربطوشاط بولمقس
 شئوتو ردهتسانعممامتتساو ققوعهدنرو یولدب یوس نیت دیا عقاوهدنشادخاطرپردیدآ هصخرب ندافاضم

 هر WER ماتم خاروسهبصاخژ خار روسقلطمو زدهعماسهدسر یرعتریبح هدرابد نعد زود د ۱

 هوا هاه روهظ هنا ردهننسانعم ماجستساو یحود ندس ونا رولوا تاطح نم عج یضاملعفندن

 یداب یربرولوا عن هخآاابطاا نیر دن یتیم ماسه ی وردی

 شاه نوساوایروق واب قلطمهدننزو رز رببنآ رده لا بیط هد اعد یون یکیاو زولواجافت یربو
 اینا ی هاد ناوتان بهذمو نیدورولکما لعفهدانعموو ردهنسانعمق ةمردلوطو نوسلوا قیودصو

 ت دو یشودهرزواراکرب اکریدهدرلاش رکراک کی وقم شالطو لا شاخو سخو یر و یلاجیربک دن روا ماط هد زو هر غز
 هدنزو انس السا هلوالاب ندقاربطوزّوو ندکیسکو ندناوص هک نم ج سساررکح قاربط هنن رزواكنا

 رولوایزون وری کلا یو هنا ایر هضومر نو همین درک کر دوززابزب صو ضخم باتس نه
 ۰ رؤلوا یسف 5 حارب ردکرکتوربقم یرلکد د ننورب .هامهدیسراف هکردراودج مسا هد نابرس هدننزوازغ هب هودا ادوس هلا

 دف دنزاو دن هدنزو نک واچ ات نتنوسا زرد یسهکودربمغس , هنجسف یوررد سيدن هدام ندو

 ل مكح هرشط کم رشطورارردهجو هدر رع هکر دهنسانعمیوروزو ړل: جونو نوکس څا رد هنسانعمذخاو
 لعاف روم وب دو هوش او اهتناو لوص هدننزومادنا ماعا ر او رلانعمولورواکهس رلاذعم

 رولوا یر کو ی ؟رابغ هاو هسسهنعاریب هو یارنب ردنام فورعم هلج-ا وب ردراکتآبرعم رابا زولک د

 كنکوک نالوا لمعت موراد هدنراکوص اعادوردقناسنا تمافی ء نو لث امهرجو یوقاندن الا د هشوب یرالادو

 چم یاخو یج ےہ مضدنول نوک می دودا هیبش هن مم الز :کوکو ورونلوا لامعتسا ی دوو رددسهراصع

 هلیسراف ےج تنا روم دج د هغشزوډ نالوا هدهنسنر "اسورولواضر اع هناسناةرمسد ردقشرولوا هلاهنک انس

 ندنیکرب ندا ردهنسامعمب ول رو یقمارص هر نرو یسحرب ناتیجما رد هنسانعم عتوو ممطهد زو تعد

 یدیاغا اا ردنامنی :رلکدید نام ردلابکردس .رعمنادکناه دزو نامد مناد غار د هنسانعم قعثر وهدنزو

 مان نادعا هدندنع راضعدو ردنربع كناردلاب فورعم رولوا لصاح ندنوبغجم نانلوا رعت تدتلح رار

 لذت کرد شوجتز سمم ور ددآ موعمن ابا هلوجزسک رار درونج نان بعت ید خاط کرده انعم

 رر بد ضدرق هن مغ ورانلا تام همنامن هد رع هکر د یکم ناغزضا هدننزو هرکی هر ها زدنامن یرلکد ید لش و کتا یخ

 نیسانسحآ ردتکآ م اود بحوم ید دالط هلا لسعو یوقمهدس اعلوام یمهزد حوا ادنیر دفووعم یمضت ناغزصا

 ناک اردنا یراکدید هویحاوهو یلو رم كشاهدږکرت ندنعونز رم خرس هکر داسلخوب یساهدنزو يبغا هللا هلمهم
 اوا كردە خا هلا وچه نیغ خا رو دم"دلاد رز شہر رعرارب ول ی :د موم هلکن ارام رارید ید
 مان هلوجرسکو نون نوکس لحنا راندا یی هبا یکدرکج لس .دومراغاط یفلول هدننزو كمدسمهلفاک تکا

 ولو هدد اطو هورکو عج سا هلحح مت ط نما ردزورفا اع باتفآ زور ییا زید ید یمل .مطح هک یک

 ردکوک رضب 9 دوع )اا لقانا جب رود هنج اعادوع هدنزو حول حوا ردهنرلانعم

 ردعو یلدنم ییضفارولاع دونع صلاحرزان یکوروح نوزاقبح ۵ درک صز دن دمر رر دبا ن هد هعاربط نورابوف

 نددضع دوخاو ندقلراشخناکم روبفو قشر لواهدنتزو حوبطم و2ا ردرهتش ملدا دالد یاسا ادو عو

 هنسانعم قارو رک وررید ید هنن را هد رژ ردو بولوص كنهومماةلطمورولوا ضراع هنس ره كمدآ مات

 ایا ۳ هود مه اسوحا ردهنسانعمقعشرول یا دیارب اسو یه هرهخ لناسناهدننزو نددش ورس ندي نديخ وا ر واک

 لس دم وہا رواکی حد لع اف ےس EES سیو مت

 رہا وسا

 ردیفدامو هدننرو ندیخوننا ندغوحا یدنلوارک ذکر د هنساتعم خو اهلاههخمنغ عوحا رددنشانعم

 هزر هررو قعفو قمهرغوطو ك اتماجهدننزو نیر :ندیخا رددآ ناناتوا ار ذکر هدننزو وام وخحا لوا

 تیانکرد یهوک یان دنک اهدا هدنزوهدیدنکم دی رد هش راانعف كم راۋ ص التو كمك ەر رش طو كلا

 ټتغلورار د ید ضرالا فوصو تلک لا ةشمثح هدر رعردنامت ى :رکدندیسهندنک عاطو نانو ناسو و یک هش

 ماد O HO هم او هدبتزورضز ربا زولوا لوعم مس تموم ندهد افهروبم

ez 

 تاره
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 كن ریش نالوا ییس خوش غم واکه راکم د هزوعرب هرادمانداهز ةدک اتفو کرلر دنا لقت هل وش ردن غارات ضخ

 ۳ نوشود توروا هنا دشت کم دنلاناغه نولوا شوشفمداهرف رابه دکور شف عقاو فالخ

 ندنحاعارات یلنصاو نولضاس هنسنز ناضذولآنوخ هدکد شوددرب كن هروب نم هشتو یدو لا نذل رش ناح حد

 فرطاو هە دنا شوخ اتروضیزارانهر وک افن نکل یدلواا تن هر رب ل صال اوا غو وشن لرد: کک رل غلر ۱

 را بک لو زوقشانهشخدلنیراف فک | :ارکرابا انا راق ق رخو هانسییکناقشاع لدل النو رده دکدلنک اا رولوا

 ۷ رسک ناشران ررواکهددننآتعم شادو ررادو هاش اواو ون رتا ئاره دهر ودالا حاص رارب دین

 لدناتسدنه رولوآ هنیش هرات ارا غض ش هاکوذ کمچ ه دلکشو کا نددونفو لئامرلش رد کچ جب لر حرب
 کردن ماد زمان نا سطبطانآ زدن ذاودر دان زارندیرصم نامر هد رع لرزوتک

 هدلجنارب ,اهجمع نا ویا نتن نور سست ها دا فور یرونعرد تکعک (نانلوارک ذ

 ههه نیع طاعابا رار د ردندتسهصاش ك ۱ ناڪ ا هہاعهززوا مصخ قعوطهدلا هدهجفاحتفوو رد

 هه رشا زوک یرنطقت هل دشتروعرولوا یک نت یشازاز دیدار غرب درب فورعم) او هدشابو هلا هموم ئ اطۇ

 راقلانادا هد ہر عز دچا تاسنرب یاودهدنانو لالو نا ےہ سلغانآ رر د س طار ج ید هدسرع ردعف 1

 یدقوا لکو قوا یقکدنز کو شناوق نا ضو شوک هد نمو كش وكنا عهفب ر دن ورو اا

 نانلؤارپ عت کر ناغرصادکردهرحنآ ساه دنتغل ور هلفاقومال قملانا زدعفان4 رقع غدلالط هللا هکرس راربد
 گر رک نالوا ناخ تاور قالغ قارا 543ز قز ۇرا دار ته ؟ تیک هدرابدضغد ردنا

 كناعرضا لانا هدندنع را ت عبور دعاجب یوقم لوا تهل دس نونو یرادقم مرد حوارلرب د رش ت الار ذب هدر زع
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 م دا هدننزو تاط تنا رولوا هددماات عام هردیژ داد ۵ رز ۳ دنشات اھ دیهانارون د نکو

 رای دیدر د رعراضعت لو رددروم یرزپس عادصو ما ذجب وانت ترتکر اربد نا طاب ماو عر دفورعم کر دنا دن

 یعاربطو شاطنب رواق فةسوراود نارد هنسانعمولعوولط یربراو یسانعم رددوا E رونی دا

 هدربرب کر درد زاد ما یوم تالشفو ى روضو لعزو بوحروج ثلاتردهتسانعم كلکو درب اصر و 8

 هجشاو لوک حناررارب دهر وکه کر رکود نو یشناط هالرت نوه نوسلوا تو تور نمراعنک روا هعوکنوایفمب

 نتغم نه زد هنسانعم یلواولطو قلواطردر دصملصاح ندندرامناکتشابنا کدرامنآزز آروم درب یت و
 قمزادقآ هن رزوا یرب یزب یر هنسنرت انو دلعور د4تسانعم قهر دلو طهدننزونتشاسا ندراسا روم نر

 قیدص ور ذ هتسانعمسر دل وط شرابناردلوعفممسا ندندراما هدراسآ رولک هنسانعم درد هموکو و قمعسو

 راریدوشن> هد رع ګرو دهنس هلوقمقوعو یعانولونالب رب دلوط ه رها ناولا ولاث,قوافو ناتفتوناغرولو

 هدننزو نشادرب نتساسآ ردیضام لعف ندنتشامنا تشاما ردهنسانعد قترواو تك شوق نفر هدننزو زاسمد زانا ۱

 هس کت اده رب رک لار LE حاوزانالوا دفا نق ۋون د نن عادرب ادا ردەنشانغمىمرالۇط |

 و راک نادع انوترمسک رادنابنآ ری د ځد هموقو تروا هد کر تو هرم هدر رعروس .دغابنالتبسف

 ردق هرظنانلوا رتمعت قحراغط کر دهنسانعم نانناهدنزو هنادند هانا هناسار دةنسانغم لمنهمو لش شول یلارسحب فا

 نر و هکردتلآ یرلکد تارن بعت حیاصق "ریو و ایر ومدهبهدحومیامضو شوت نوکس بت رارکیدندیردا

 1 مض .هربذآ رون دهب هوس نانلواربیتدونراه دنزوتورزنع تورا رز د ولکه دس رعرارتوط هلکتایرومدا

 مال دو زود ه هود قالوات شلوکودق و اصوصخو هنست وكى ذ یرابقو شغل وا یاب ول اموعهدنزودشفق

 هتسانعم هح ر فو هردنالوا هدر غاط ۆك اور ولك ة اتع ك قارس دمدهیهودوهریکراب نکحوصو نلیشوق

 1 شوش د درو هتسحرب هتسشا رد هتسانعمدقعنمو طظیلغوولوقهدنزو تسبک تسبآ ردتفلهدهناان غفورواک 7

 هدننزو هلظنح هللا رار د ځد هنا شعوواورولوا لم هل وعص هکروش ده هنسن دمعمو دقعنمو شفلبتفواا

 مروا هدنشلدنزابودنزءدننزو نک فام نمآ نا راربد ید بناة دن دته ر دندهیودالج ردفورهم هکر دعما ید تھر

 ناشودو هل تو ملکر نر ذهب هنسن كج هشود قلطمهدنزو نو غرم بوم روش دبنعهدس رغرد هنسانهمروکتاو ۱ ۱

 اقطمورون .دهشماف یرلکد ارم بعت هروسام راه هلو جه دننزو هبوصنم هیون رونلواربهتهمنود هدکرت یکر دنمو 1۱ ۱

 نذوبنآ رد هنسانعملش ابفتساوقموق بوروشود هنرزوا رب یرهدروندوزفا | ندومنآ زد هسا مل نماو لو ۱

 ادو دا ن واچ اتاما استار دامن یو دامو تانتاک ل صا هد نزو ندو نا هلا چم لاد |
۹ 
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 یدرب کیک س هو نت قلطم ردهنسانعم هعاقوراصحو نصح هدشرو نوطالفا هلا ږچم تا نوخاا
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 دات رددنسآانعم ناسو طرشودهعفدس رعو ردذوخام ندو یرببعت لا هدیکرت روس دلخدمت لودر

 را انهم ت بآن اغوا کد هدهحوتفم تا ر ار دیارتبعت حاله یفرخح حالحک ی غآ قو قوع هدنزوداشاد
 هدننزو اولا اولا ردیعما هاشدان فورعمرب ندب راهش دانا ؟رتهلسراففاکو ادر کو مالنوکس کد
 هلع حو ن ماسر دید, هرشمما ناشیدریمغش زوهشمد) ناتق یاب شاملا ردهنسانخم اولانانلوا رک دهد هحوتفم
 هبلاراشمهس دلو ارددآ یهاشدان ززح رعور دس هحوع لمالسل هملع مضح ترضحو یدیفح ۳ بلا

 ردنفدا ضوههدب رعردیربع2ب ؟امدکرد هنسانعموآ لآ لا ردهدنرک د همومه 2ه زمه لات باب راربدر دیزاتژ تح

 ریحدوخ ابو ها بوتکمهب هدلیرنآندهدلن ر ردهتسانغم دضاعو ك .کرباو ینانعمییا هدیسزو غالح 2

 ايتور اوشاواریعت یاس هنس هذال و زاتابو قالواهندیکهنارکرابو هلآ [هدزجالطصا هکر د صخثنانلوا كاسرا لا |

 نغو ږونلوا زیبعت هر هرس دەستم نمر دول نشیاکروزه هتسکرب ما ناغتو فنعنازوشاوا قالطاینند همت

 ەدە 2 نالوالص ومو هب همانو ر > ناملوا لاصرا اولا را هلان دلال دن تلو ەد :زو مال مالا مالا ردتغلهدرلخاک يلدب

 یرکسرریدخد قو هلق هک ا ینایطرک هدشزو اهرب رب الا رددزنابز ید, مالامالا ررکمو روند د

 تضجلا نم غواسیسخ اعط اوتو وامر اداریززارب ی دوو ریو ا وو
 ضراو دودګ اد هکرلریدرکلوا هل تد درک ۵ هکرتهلَعلاو فا اکلا زدهساتعم یبعشا نانلزارک دەدەزوئ

 لول ولو هورک هورکوب وذ وفا رّزکم 1 ارد هغ انف هورکد خوف RE ا "لا ردتراتع نده

 اولا ردذرحو دوخ أم ندب واره اظربعت راروملکمالا :مالاهدخاقم كج هبدرازو ملک وف ج وفهد کر ترد هسا

 تغل شپ رکی هدا وار ده دنر هزمهلصتمهعم تاس اس چد ایرکب د دهنسانعم بتکوکوژدلب هدننزژام

 م .منو مم ,LJ .مدالشمر درع هدحسو لکت هد رو مد , مآ E تنی

 ان ساتن لو قواهکروُس د هنسموک ینارمطلوا هدنزو حاور جاما رود ما هماحف ماهبماج هدرب لهب

 هدب . رعو ولهام هدسراف هکر دیذآتابنرب هدنتغل فانو هد رو نوطالورلجم نوماما رردنا تص هت .رزوا

 لصفو مسومو نأمز هدنزودج دما زدرنوم هدراردا لو یادی هد هنر ددرک روش هدیکر وبا

 نانلوار بعت كشاهکر د هنسانعمرخ ر هلون وكسور دهنسانعمەداب وب ارش انب رابودپ زهلجم مه اما ردهنسانعم

 PERN ناشلوا روت .دومرآ هدشزو دوحوم دوما هدسزو کی توا . . ردێهاب ناویح

 ردهتسانعم كلمو هتشرفهدشزو دنکبالتس هل اف :دنفساشمآ دنتساشما هلسراف یاهو هلجهم نسو /هبقم نیش دنتساشما

 هک ینوص قوروق نمی ردد احم ب وعبآ هدنتغل یور هدبتزو نداره هلا نام هم نشو نع نیشان
 یلنکبت فورعم س صوضحهزا چرب هکر دنالمغم مسا هدنزو نادتموم نالبغما وو مربا ءام هد رع

 هدنبرو هن وح هما ردرا /اخهدرلعمدیدشتورارب ,دهبرمضلا کوش هدیرعروناوا لندن كام نالوجودحباخأ

 نائاوارببعت کو منوکو یدنه ون هکر ديما هاو هدننزو سوح سوما هبنس انعم مره هتشد یخ نوطوا

 هدنحاکست تعدحاوجوزهدشزو نزول هلمهم ن نس س یسوما ردرظ] دسر هددانآ هدود۶ع فلاو ردم

 هډ سپ وتر قوا تی لو يا .رع + ادسوم تن هس ب رک لا are ن هددعتساوزا نالوا

 HR نالنکپ دندىرد ا زز :نایمه و یک ر و ایما رب ایفمدشس ما

 رک ردیدنهةویم فورعمهلج-ا کردا یدنه جا هدننزو دلمه بم ردهبانعم لوا دو نابما

 رکردذنسانعم نازدنراشا ماچی ما زدهدنرک دهرونسکم جرم تاب رردیالامعتسا بود یی” سم

 از ينحاهدرم كحد لود نوکر والځمرونلوارښعت اوشووبهدیکرتردیفدا ماذههدیر ءردعوضوم نوجا بيرق

 تیالورب هدناتدیکرتمدننزو قارا یالما رد هنسانعم باسحوددعو یاصفدشزوهراشا :فراما روس. دلاسماو

 رد چا ماعط لو انتو فراعتم هلو ةد زو جک حاما جاما NEE هموععم هرمسه ثلا باب ردندا

 | ردهانعم لوا جدول مالک ایوکیم | ردن ر اشا هنسرابلاعفرظ مالسلاوةول طلا هملع مانالادیسترضح یداصی |
 هزمه لا بابر دجسم ی ید انكوتغل: !زکسرووازو کد اهد بات حوا هکر دهدنچمر هز مه لصتمهب و ناس یعدردیرگب

 دنسنانغمنآورونلواریمتان هدر اکر د هنساتعمدلازوردامهدنتفلدنزابو دنر دنزو نس ناردهدنرک دهحوتغم

 سنج درب

 ا نتوانآ دی دلبا رورمهدهجانبن .د یی رولوا تنلعاق هادا هدنرخاوا هلکو ردنتراشام نا عوضومهدنه» هکر واک
 هدنوتسا هوک داه" :ردرانا ردهنساتعم نسادکو و قموف دفن هدزو سیو نون ات



 راه لدخمنالوا یس هّقطمرکر د هعطع درب ردهبانکنداوتسا طخ اوتسا فا ردهنسانعم لب اراختاو|

 رخ دمو بوسکمو خازتو شانازفر دلوعف» مس ندنتشغلاهدنزو هتسحرب زی ی كانال امرا داو

 ا
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 1 هدنرزواراوط نومق تاوزس هنا هکر اربد هلاوح عوبرپ یاکنهروک شهوطزوکز وک هدننزوذرمن دنا. ر درسا

 | كحهروشد كار دمت ی راک ید کا وک هکردیدنه و مساهدشز واجب اسلا رارزکب واص هدراتاعوس
 ۱ هلمال مض, طلا ردهنسانعمن رسو لفکویرغصهدنزوتسرن تسلا تسلا راریدیحد هاوشانرل راحاص هرزوارمج
 یرتضاردن رده ورا هانردتابننانواربعتغارپ قشاضو هر اهدیکر کردرنسس مساهدیمور
 ی ی ی سه هر YE نغومالرم هک ملا ردددقم هنتلع

 / تراو هل هبټم ع نوکسو مالخف دعاا ردق رخن دن اروا هدز زکر منزلا الاح < رو هیات مظعولرزب

 ىردى زا هحوراصو قعندفوا هکر در هدرکوآ ولآ هد دزو رازمدنکر اضخاا هتسانعم طولخو حو اناا
 9 زان كقوشعمو رار د یکرا ميکحراضعبو ا هدم رترولوا ید هدکتر یربغو رولوا شوم
 تسکو یم ازد هدننزو نتشادرب هلااف نیا قلارونلواقالطا خط هنانختن وادا کی دا هبهراعب یشاعندنز روا

 لسل ور هدکد لکه .رزوا هلړس هصاخ هکر یدنک هعفدیکی اهد هنس سش بولا عف او ہر: ےطس ینا

 لوا یربهکردن امز یی داک هن راهطقن لادتعا یک اه یکی تارا رولوانوسنمهلاوتسا هلذلوا یوانسمرابنو

 حول ی یف 1۳ا فار دبش وغ هرزوا ناق! کی لدا ارز ےل وا لوا یعد افا فلا مملقافلا ردنارمم لا یرب ولج

 نام لنصحو تسکویمازف 5 هدنزو نتسحرب نتتغلا رذیضام ند نتا هرو تعد تذفلا تلا سو و لتو

 تلاو ندهتسن فرخمویرک| نایفوکفلا یدنلوا رکذ دکرد هنسانعم نخل لا لا وجم ىع نعل ردهنسانعم

 ندیجلارولک دل عاف مساوی هغیصماوزد یضامند ندان زور | 9 رب قلا ل دهیانک ند تیلوجر

 ردهبانعملوا جدول هد زو ندیحرب ندبقلا "ندنعلا رددنشسانعم یوم اراخداو سکویمازف د هدننزو ندیچمهرپ

 هدنزوس وصل لوهحواو سوکلا وکلا ارد هاتف تىلوحر تآآ هدننزوهشلش هنقلآ هدشزوهنسزح هلا

 سابرک س املا رم رار دید سرو اک هک( یسراطتروص هلمال ےہ د ا یدتکندنت رش 2 یاسر ردریسا ار ناولي رب

 ر رونلواقالطا دەب هح ر ضوه هشىشۋەتال ![یسهلوقم IY نب سو رد ره وحز پشم تاو ماو

 قلالآ رولکه دهنسانعمنادندو شردو هس اتن ساّرتلفو )ردنا هانک دند هنسمکک لالاحو تسحو

 توربح تولآ ردشلوا رظنهدسر هدنعراوب بتکض عد ییداواهدنتکلم اطر دیدآتالورب هدننزوقحانرب

 ۱ یدنلوا همست لمسار نوڪ! دلوا دندو عفر هدنناغ ردیدآ هعمل روپشمز هدنسارآنالبکونیوزق هارو

 زانای شا هدرا كس ڪو ایاد ناقعوهنسانعم باقع ناسا رد توما هل هدلصا هرولره ی ارز

 ناطاس ەز وان عاق هک رار دیا لقن رابدلبا قالسطا هر هم ود سه ٌهعلف هشتلا قدرطد هل غلوا مارآ

 ت و1ا دیر عات ندناضاقتاو ی دلو هدنفرصت ەد > الم تم یلنخ TE نسحهدنامز هاك

 سرامو لومنارم دوروسنالوا هدنفارب طا قلودراو هعلتهدترو كل د تن ردرشک هدّساغ كس یر وس ه در و

H2رولوا لصاح څر زظ ی هدنا ردیدآ ۲ هکناوارب هدناهفصا بانو نوکسو مالرسک ناعلا یداوا عتاد ی  

 Er نیت ندزرحا هدهد هاظداحو ند ەركەش هفلقنالوارونضخو رریدههاشو هراولد یسهلوقم

 دت الکل رنسک کشا رونلواقالطا هناتسنجو هرازهرتسهدناسل كرت ها هزم سه مدو روم دید ۲

 یر دروس و gE ect ا ی٣ وخ هدننرو فرد ق ۳1 رونلوا تکی دلش

 ۳ ازم تار ندنعوف 4 ضاخح مالش TT ندا ىزا هزمن كاا

 یمخو نوللا یه یکیچو نتا دعو قرا شاو روت وق هد خفه ارهاظرولواعون شد ترد

 | ردیدا ےظعلبج را ی دنولا رت رت هدرارب یلشاطو هدراغاط رولوا هاش

دنعردخص فورعمدل او ردا قررا لقمه ااه یاشخومال خف هلا ربا عنه هی كس کیا نوا خ ندنککا
 ه

 ۱ هکول هدراندضیردشوف نانلواربعت لعفشو ط هکر دیا باعه اا ھر ومظو مال مضورولوا لصاح ند ربع مانمود

با یرب یمطح هدیننو هدبزو اره ابا ردتغل a ادو لور شوقه 5
 یاس . ننکچ ما هکر دی

 یا هتنحو یمار حک توکرواویسع راقت دا هشالا ٌكرا اوطهدننزو زىم زلات رربد جیرطا ڪش هد | رعر دعوت

 تم یی یخ
RROمهر هات باب رد یا 2 ندنزلا 

ع«اهدنانرنم لا ردهدنزک دهروسک
 دفرت مس 7 ندانسحع

4 



۱ 

 وُ

 شانقن نام هکر دیدآ باک لوا نوسلکا کر ابد دید راضعدو روس دید هساک لی او رار در دبع ضو بهاور یدنوآ

 دا تععا هزهمیی.عفصلوا ر WEN توس : هر یفامراد و ولام ید شعیات» اک ی هع دیرونض نالز |ییاعرمع

 اسلاح هکر د ځد هناک ی فات سکر هاد نا دن رولت و هنو هر ولاجنانلوارسعت ن رود وو یدنارلشعنا

 ردهنسانعمغارفتساو قو قصوتهدنزو الف هلجم لاک | رداد یراکدید سفناج فرح از هناح هدزنج الطصا
 هکر دهبح نالوا مبعت قوا نیحرکو که لا هدح و ناربنوک آ ردهیانعملوا دوبهدننزولاحدب_ لاک !

 همال نات یعدیا یرکب راد دتر ارسم هایش دا هتشراراضعد یا عطور ار روش هلا نواردماعطعوبرب هدد زوارغن

 نونک ا زارد ماجلا یعر هدمن عروس هدر اع یا یی بق نحرکو کر واوا هی هغحر و راربد حدك ك

 هلجسر ردیدآ تب رفعرب هدنرو ناطیس هلاواو س ردهتسانعف لاشافو ناوو یر هدشرو نو

 قدلوا صالرخ هس جسرو یددار هنابرد توری داد هاا غ نکا رولوا هرزوا اقرب مسرلغلو | یهوصخ

 یربراویمانعمحواهدننزو ش چک شوک رک روس بأن یذلوا لالههدند عسر تفاعو

 یربالم نوساواهدناویحرتاسوءدناسنا دلو نالوادلوتم ند نحل ارب E عر د رد دنسانعم همکود

 رولوامبعت تازو کا نالواکرت ییسب رہو ی رع یر دلو لصاح ندنسحور نالوا در یرو یدده

 هنسذیکیا هک زتماو لاصتااقطلم ینا ر در تف مر اغراب د نیت کو هدب عینک انطنالوادلوتم ندنزل او دزا

 ندیناسناهساحسفن هدندنع بشم لهاو ید اوت ااو روت نوسلواهسرولواهنرههلوا عقاو هددس

 نونسکا رولکناشدک (هدنعج نل شد کاور دکل ندیناهنحو قاخور یعی قوسانو قوهالدکر دنرانبع

 هنناواالط رقابکردرهوج ا ناناواربعنا جک هدننزورپبلد مسک | ردهنسانعم نوسکانانلوا زکذ هدهخوتفم

 یزو و حوت د لا لکا | رونلواق ال طا خد هناناد و ا طظذو هرارد نالواد ية ما عطةو رولوانوتلا

 بابردعفانهراشیش ی نالواهداشح او لصافضو نلمو للتو رد ابوزاسرارر د ج درصیق هاكر دیدآ ت ایت نالو ار بعت

 رم سس Rp ابو یک | | هدننزوراحد راک ارد هدنرک د همومضم هز مھ ثلا

 فاک ناس یترب یرکب یدنلوارکذ دکر ردهنسانعمناوقا ناوک ارذهنسانغمهماک !نانلوارکذ هددحوتفم هماک |

 هدنتلدنزانودیز 2 دلارددنرک د هح و تقم هه لوا ںابر د اچ سم یغلزکسہ دنا یکی اهک رد دنس همه لصتم هن یسراف

 فرار مادا ی رواد یتا تم نرد ددو رفس آر رر دهطح هد رعرد هنسانعم مدنکو یا دخد

 كلاتردعضوم ناتلواربعت یرغص هدناومحو ی ويو هحوا هاب اک را س رسو لفک یا ردعداس

 یجاقآدوع عیار رد دیفمهدعاج تب وقتو عفان هناس تاقنرولو ل هدقعو ضاب رد خد ج ور دکوکیولکدیدربک ا

 هدننزو تفرکت تاک ر دهنسانعمولکدنر هوردقنرهو دنحرهدننزودنب رک هژیسراف مج دنحرک | ردفورعمذک

 اق ەد رع ەك لعیکرش هدنزو نوخرمط هل نا تگ یاب نولرک اردنا نعمرادقمندهانکهرزوا نابسر او نول او

 ۱ باما کی دنزوک نر اد ن عر رند خد ی راتسردیع-|یز دلی لیهس هد دواز تسکا رار ددادهدیدنهو

AIارك اردهدنزکد هموم هز مه فا ابرد هنساتعم كمر و تک دوجو تراعو قعاءانهدشنزو شرو هلو لس 1  

 اله الا روم هحوتعمهرمهلوا نأب ردا تم ت جد انکو تغل ید اش شخلاهدناب یواهکردهدنسرهزمهلصتم

 لمهردراغص لقا سا هلمسر اف ےہ الا رد لاصهدرعدوبد رد ردنفدایهابویاهدس رعردادن هک مری

 ۳۳ مسا هلا هنک اس نونو هلم مم نیسار دن اسالارارب د یجالا حد هدیدنهورار د جد

 زوسکوا هکر ردعتوایشم صهدسور هدنزو قحاص هلن اهم هم یاط یتنطالا ردففخ دوخانو ردیزعمندنآا

 راریدددشدعو نالملو نکا اسملا لمح هدر رعرار دیار بعت وا قمر نص هرق هنعوارپ ورلد جد ی اعروا نالغو|

 یابونون تومنالاردیدآ خاطرب هدنافرعوزد رهشرپ هدن دنعراضعدو ردندآتبالورپ هدیاتسکرت هدنزونالک "نال نالا

 نالواثداحندت دوربرارب دید نسارر دن دنعون شوکل فکر دت ان ییاود نانلوار تز دن ا ەدننزونوک ی اودم)ناتحش

 شالولع والا ردتغل هدهلاهدح وم یان لدن یناتک یاو راریدیحد یاش لسخزاک او ردعفانهمارواو عآسوا علح

 تانوروتت د نیل هد ردو مام رشوه داد نزاو دنزهدشزو مک بل املا ردلمعتسم یجدهدنکرتشنآ

 ادنلبربهدنسهراناتسدنهوناربا هدانزوزرکرد زرمآ ردزت احمدی اتك یابیلدنابو رار د ید هنعوب فام كنکڪج

 رکنمو بچم رورخسدشزو لت جار جا رونلواهیانک ند هن سکر دودنلدالابو ردیدآ ناولهپ ربو ر دچا غاطم اع
 مج تع . تدا ر ولکه نسانعم رتفحدو كمورو الود ینااصو رر ت یا یش ا دیر اھل

 هدازهشزب, ند :اکدازهش ارت هدننزو كج رس لا ردهنسانعم عتولواجرودیماو عمط هدننزو تک رب رن ولمس اف
 ھا

 هرس
 ردنا



 ناشلوایبعت یشا طزوکو یشاطانشور هدمکرتو روئلار = هدر رعاشیشق مورار دنا لع نداشدشقرم هلن اهرم

 هلونحو وشیناصهالنامجاق اور دنراهدرخ شموکو نوتا ار ردکونک نالوا لصاح ندنرارهوخ ||

ردعو لوا لضف هسرول او ندنعوب دف ی دهدرلولداب لوا یکینیدلاقیررث شموکونوتلاهدنشاط ثح ۱
 اسعلقاو 

۷۳ 

 فات تاب رون دناسلبلا نهد هدم رعر دعا یرلکد شبا ریبعت یا كنسلب هلقب رک ر دچا انا لد هدینابو نی

 یدنلوآ فتو هر همومضم هل غلا لي !هزمهض ییصف هل الاد تخ مالرسک سدیلا ر دةدنرک دهروسکم :هرمش

 ردراژد ی .دلعو زدن دنعول لو. ڪک یجدنالواهدنگر ۈلوادةعنمو ج هدنصو هدنقوف نکا لوکعو

 رل تع از دج روال كنعو یدعملضفا ه هرکصتدناو رونلو هدایرد نولک ندنسهزب ز a سرم ییضفاردشانط

 وقت ند ندر مسحد روهظزونه ندندعم یسنح شموڪڪو نوتا هنسن یزاکدیدا جزای دید

 رد

 ررروسنهبولمانناسلوارک دندنعوره كنابعلقا هدعب بور وس وص نوحل هر طة خاور هن . رولمات رضخو لقدالو

 ناور قو و رخ تلا تا ۱ ردمالسلا هبلع مدآ ترضحتعرکماندکرواکهد هتسانعم القا موفر

 یتسهراضعرارب دزوفاکنلاذرص هدن رد لصو مو بارغلازبخو یضول| قادحا هد رع یکی هی داداب نعت دیس هنونان لک

 رغص ندنعو هندانات هحر دقت ول رر دواح هوان اکو هدزارشردرظن ف هدعاجخ ن - تد وقت الط هب هناخو هناع

 سس

 رووا عترت اردشلآ وج هحآومف هکر د هتسانعمدرلک هدینانو هدننزو لعد لقا ردنا اضتدا یراکدید یزوک

 نک ءا نصمم وق باک ردسع-ار ارونشمناکرب هدهیضایز مهراب !لاد رک شدنلقآ شدرلفا روند حاتفم هدښ رع |

 هدنار واک ردهدنعهرهزمه لصتم هب ین رغ فاک نایب یترکب رد هنسنانعم مونا نالوا ح رش هد هحوتفد عوبها

 ]777 0 هسهادز الو دما هدننزژ تب لا ]ا ردهدیرک؛ دةحوتعم هزمه لراتاد رداچتسم قغارب زوزا

 قو هایش زیبا هند عزبه دمار اینک اتکا لی وانما رعروناوارییتریکس هکر دهم ۰

 | ررد خدرورعزو یربلا جاش ەك ہن سر عو ناربسش فلعهدناسارر د “اهو يم نانلار بعت اھو لآ 9 ۱

 رد هنساعمهس دنه سدو حاتفم لقا ازز ردهنسانعمهس دنه حاتم هر د نانو هرو نه تخلو دنر اا ا

 نتدهدننل آف وک ار شرت هدرارب نفعتمو لا نم ارتک اردتابن نانلوار نترات کر دغوراس مسهدنزو سرادم
 لوامت نالوا تبانهدراعتضوم نفعتمو اب نمو ردلقع لب نم لوانتیتمرد مرا تنشلدوروق بولي وصیتودق لر اتم

 تلا هماک. اردد "هد رعردو تان نالوا تبان لالا هدننمز یوز ردالناف یمهدایز ندمردیاو لدن اا

 یهدننغلدیزابو دنز هدنزواسعا انک ا روت د خد هغوو راربد بضع هدبن رع یسهلوطراسموم هدانزو

 ییشاتط کر که دکار یک رتو نیما هدزاربشو با ةعلار جو رن لار و ةدالرلارحهدس رعروواهدنرادقما "و 9
 نوکسوفاک فا ایناز طقاست قیلعتهرزوارصشو د يقم هتد الو تلوهسکروخرا ید یا ط لک شوط

۱ 

 هوس ٩

 لدا هموم ةا نم یا تو قات یاب نو االوسک اراردنالاخداء هرامه مرولوا ی آه دتا غرار ذ یخ د نورزنعو تور زنا |

 ینبعالوق یززق رغم کروا یرلمحم هاتیس لام هد ی هر هدنحواو هدنلوطقمرو هی هاربات دیه

 نآوقا !ناوع | یدنلواناس هدنسدام کا هدهدودنع ردهتسانعم نالح هژیادلمهمیاح رسکو فاک ن وکس

 هکرد نی 1 ا یدنلوا فقول علوا هلی اربنک یروهشم لب !لادرسیک سد رد هساذعم موق رح

 ا رک رم واوتموار مش سهورکا ۔ ردنوهش یوقمهدناوسنولاحر یلواہت " زرد ورکە اع زدم فورعم
 كن انرتهکرذندعو لواوردس رقهنحاعاقاوق رولواهدنلکش یا غا امرت راد حد ور روحل کردیا انا
 دکر دفع رل یینکی درب مانکب اشتاتهدب اتسکرتوهدسزافدالنهلباهتقو فا نوک هو ا رد یم

 یسالصقرو تبان هرجشاراوض هش دمه ردندنعون اوف یزوق رار ډ ءان لا ضا هد رع هکردیدآ تاسنزب هدننانوډ

 رناقتامظعو راک اردهماحهایس تعقیذو زنا ةد بنزو نوسفا ن ۲ قوس ارز دار بعت یسعالوق یزوفوصو

 7۷ 0 تون. رارب ددنش هدس رع ردوورهمنآرش بیرلکدندهزوب هدنزوهمعلا هنسک | زریکهدنجف شدالاو

 طالعقاوف لوابت دا کرنسرازبد توش کار دید رفقا :یراکدیدینسم رض غاب کر د ثو شکم دا هلفاک
 اسکاف وا مهم یارو فک ارکسک اار درعمآنالنکرصهزنتزوهدوزفآ هد ازت سا ا سو

 قدرتراضع» و رریدرهقلادوع فرح حرةلادوعراضعد رد کو کح ی ازد فورعم هکرداحرقرقاع مسا هدتزو

 نوماک ۱ ردهبانعملوا رول هدننزژا میم هژذاکرمال ارکلاکا ارکلاکا رزیدردکو کرب رب هقسدح رقلاچوع ییعدرردبا

 | دوم هدقدنلوا بوذهقرطمداسحا یک ن وتلاو شموکورقا کردا نقوش هدینابوت هرشزوا چک ییانجلقا

 | دودج وادروفوا زرا نورا دکر دناک یراکدند نن او ار هاظرداراتضت باک مساهدشزو نوتسربط هلن ات ئاب

 ر ۹



 ینعضرب هر لسعرا درب کر دوبل یر طروآوا كد شوض لاک د هاتم لس ام هدینانهدشنزوامویس ۱

 تلمو ردا ماش ههرایسوتداولردهبانکندمک اوکغوجم_ناکالفآ ردنعارتشاكنا نونغرا ردوطراداتساو
 ةبناذ ةيقيقح تاربثأت ههولع مارساو تهاذ هک الفا مدقارهآظ روئلواقالطا ه هغئا طرب تسردانیرانهذمو
 هدننزو نونعبس نوليفا نوايفا ردهنسانعم ك ااع وغو نحب هدننزوندیدنسپ نددفا ردهغسلف هدر ندیاداشسا
 ینمرا حش هن ربرولوا عون اقرب ر روس د رعړد رع ول ۱ ىح كنم نال وار عت ناش و هکر دیه ی رد مما

 هدرعس س تاسناالطهناحارح حض ھ ی فدامر كنعو لحردندعونوت یراکدید ناهار دار

 ندشیزرحینوسصا ردعفات هننلعرمخ دیلوامترارب د شاشا نیل هدر رعردقادرت فورعمه)ماول نوفا ردروم

 ردهدنرک دەرون ك مهزمه ات بات هنلوارا ذتقاو ناکماهنتغا رولت یخ درب هکر دککیاد اعا هاد هسرد لوا یب

 ندیلاتعا رد هس رلاتعم قال ةجو یت ریو قیریو چ اصو قنغاطردرداصممساندندیلاتفهدننزو لابا لاا

 ردهدنرک د هم وتد هر هه تلا با رولوای 6 لعمم ۶ مزالرد هنر لانعم ىم التو قمل ریو ىل رانو تاچ اصو ی عاط

 ندهجسنازواویلوا قازیاوردهنسنعمطوقسو تشودنداتفا رد یضام ل عف ندنداشفهدننزوداتسا "داتقا

 مواظمو هن انعم شم شود ردل اوعقم عما ند نداتفاهداتتفاردمداتفا عج ناکداتفا رونلوا هرانکح ید

 هقلاع هشود نارخو ناتفا زونلوا ربسعت نوکشود هد هد :زجالطصا هکروناوا هیانکندهدزکلفو ۳

 راز دین شتر اتکا تجود )هاو غاددکر دتنالعوتروصلواهدنزو هتش ها زر ون لوازیمعت لا لینک
 | هکردهدنعسر هزمه لصتمهف اع ناس ی جز روةطنوا رونلوارئمعت قولوا ةدرکرت نوا نوسمرکهنظ مدا ن ازواج

 رديانول هدشنزونوط الف لا هلم همیار نورادا ردهدنرکز هخوتعمهزمهلوا بان یا تم او رک هدنابحخوا
 او یهدقعو نلافردیدآ لوکی راکدیدرمک !هدیکس توخولادوعهدس رعو رک ۱۰دٌیسرافر دیشوزهدندنعزاضعیو

 تو نکرد تاپ رسو سو طظرفنددعوب نالسغمهدنزوانصارفهلفاف اقوا زدلد دعب هدعاچ - توقترولوا

 یا صعسار درغص نالمعم هدن دنعراضعدو روس دهن :دراضعناشلا کیآماتزونهندنشم 1 تش یرلکدندیباغا

۳۳ 

 اان کا نمماضتلا کوش دینانو تغلهدنزو قوض انفالاو مال ولت قولاتنا ردعطاو ید نالبس

 رومد ومد هدنزو شول دم هلنولو مج نشون اردنا اک نانلواربمعت ییکمت دغولو تکو وس د ةدیکرتودرو داد هد نر اق

 سظیرقا ردروپشم:لضوردنب رعم ناو ک الا لمم یاح :ناوق رار د دداا تخ هد رع هنسانغم ن ٭ےر قو

 | رلشع |قیقحم یغیدلواهرزج نانو ارتسعت یس هطآ د یرک الاحر دیدآ هرب زخرپ ند ترا هرب زج نانو ها ط ےضوارر سک

 هسکواهدکرتو ید دەر ن ركز دما ناد ناگوار عت زواراج امو ع ارب هدیکررد ناتو هدنرو سوفا سوقا

 هغنرط شلوا هاسزدوب یتدیراکدند لسع حر وم رؤلوا ل صاح ندنو "هنس لشادو یتخوزل یراکدیدهرق لدو

 هدندنعراضعد ر دنا و هد دزو نو بقا هلا هجم نش _نوشفا ردد رغم همازوا عوججوزدرتومهدتباعهدتامناالط

 نوکس . نطفا ریایتعمع عببط رار د صرخة داعش ەد زاریشر دید آتابستنانلو ارببعت ی شا ةحوقهدنکرتز دموز

 هر اتسدده دیدآ لی تخودهدینانوهدنزو یف یطقار ددا لغ نانلواربمغت شام هدنتخا نم ها هلااظرسکو فا

 ىطقاء ءاماح اما هدیابوب روا هی هلادرز یرعثو رولواذنذلهدتیاغو هدنلکش ران دیر كنایکیدید لبو ردصوصخم

 یس هم القا راردیالامعتسا داش راوحب زاربد یب اولا دنهراضعب ر دیزلکد ید یرابخ نا سدنهابطالان رارید
 دعسریح د نالوا یرلتم هع هدر ارنا رار ضح مالسلا هبلعو انس یع هلن صمدآرمشدلاو لاو ا بانج هدننزو

 لصا كن ةنسنره هد نمور هدن دنع راضعووهدینانوو ردیدآ كنب اک دو هدننزومولعمهلن وب مونحا موتا ردیتسایرارتخا

 رخاوا کر دوی یصخامردترابع نددالعو لح قح تاروهظغونتا هکر رب د یس هفت اط اراضتو رون دهنسهدامو تلعو

 هک بالا مونقا لوار دعم اج ییزه وج قاذ مونقا واو رددحاو رهوج یلاغتیرات ترضح هکر ری دهشاکساد هقرف
 نیعهب ز نکل ردد تم هدب رهوح یدجواوردن جن کس ذقنا حور مونتا ثلاث ردهلکه کن الامونقا ناشر دناذ

 لاموفا ردزب "اس هدر همه ف ذخو رار د هنا فرح نابدا هب هنازاز هدر اند ضعد ردنسهنایزار ناس کز دنا یر

 هدنفارظا کیو نودا ن دیا لواتتولوا تن رش عفان هدي اعرهدانتت هخلاو ین( لث هرکصندکدشیا تد رش ںو وص:

 | دشزونومرا یوربل الم ېم نیست فاتح یاب نوعالد وفا نازی دزولو اهنگ مبز درو ھا یرفرفیاذدص
EN ¥ 

۳۳۳ 

 1 ۱ نزار هدینانوهدنزو نوربارویس ها شلشمیانو ىم نونر امو امو ةاردرا دحوم ەت هد رالطان ءزوردنادرنع هنو تاد

E Ve 

 1 زدنکسارصاعمردزومشم ےکح هکرد یفحنوطالفا لا ط مس نطالفا رونلواب رق فبیادت ماد نظم

 ۱ رابرعرولواهگار شوخ هکر د کرت زر را دن فرانسو ناشر رد کا د
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 | هکردتل ای ر ار طه لر هل وج یر و تاتا نتفدا سو سخو نا تعتخ له اموع کلات ۱

 رولک هنسانعمینغاطوهدنکا ارب و ناشبرب وړو :اواربعت همردنقو هو هر شقو هم نی PTA ارغاو تحف ||
 رك مرو اورم شق هد نرو ندزور فا ندملورفآ ردا رداعاف مسماندندیلورفا هدشزو هدنزورفا. هدنلوفا
 ید زار هنتسانعم كع ناشیربو قععاطو ردهنسانعم ارغاو شد رول روما |
 رده ر دخ رملعاف مسا ندندبب اسقاهدننزواسرت اسفا ایفا ی عفدب نیک دید یرانغندناوناةصاخو ۱

 ا هکردهنسهانعماسفا هدننزو راتفر راسفآ رونلوا ربمعتی کو هکر روس زون دهب هنسک ندیاربضستو دب قلخ هلو سقاو E إ

 هدر رع یشاطکللن یرب ردراویمانعمحوا هد تز و ناس رتا ناسفا _رولکهنسانعممامز و رالویو :یدنلوارکد ا

 ف یایسفا رونلوار عت ش وا ناتسادهدرالد جاننات ر روش مو عیاسو زرد للصم فرب 2 لم هماع: ۱

 نا ندماسفارونب هدهیدشسکیو ندا سذومو و غازیزارویاجو یدنننلوارکد هکر يدهن اسفا هد زر یالمل ۱
۱ 

 نیطالس کردننانعم جات هدر ورسرب زسفا ردهنسانغم كلبا عیطسو مار تلخ هل لا ارد“ و كعنا نوسفا ۱ 1

 هدنیزو ندرشفا ندرسفا رار د لسلک اهد بس رج یدیارزرکه را شاب بوز ود عص ىج هار هاوح عاوباهبضام

 روشلوالامعتسا هد وا عطنم ندنت ګو بوغوصندهنسکرب ازا عو ردهنسانعمدامخاو یکوظو قموغوص :

 عوز هلیسراففاکن وکسو نیس رسک ی زکسو مواعم رسا یزکسرسفا یزکسرسفا ردهبانکنداتفآ مظعارب درسقا |

 ردهباک ندقلوا هاشدان يدش رفا ردیدآ فنصتو نسب ندان هدنزاس مان دیرانو رارالاج کر دز ا

 ید ی شوا نرواو نلت ەد ردم اتام ندنعول لج ناردامیوب هلنون نو کسو نادسزیک ب نت ا
 لح قدامرںودیا یارحانیلب یرلکد دید یزوظنلب كنانطارولوا هییشه هان کچردس . رقهربص یاد ار لزب د

 ردهنسانعمافحو مسو لطهدنز و سوسجحالا لو یجواو ̀ سوقا ردعقات یخ شفا ؟رولوا لصاح ها ساعدععو 1

 رو هد هنسانعم جا نهو عالوازهتساو زتطو رولک زولکهنسانعمترمسحو بردو فیجو تکرس رتستسانمو زہناوو

 هکر دهنسانعم همقرو ت٤ زعهدسرون اونفا نوسفا ل نوسفا ردہ :رع تغاواهدن دنعراض هدر دیدآ سوابق دره خرو اوو

 هن انعم یتعجیو ثبعو رورو هلرحو رکمو رارید نوسوا هماعردت الکی تیدوقوا تصاوخ لها ضعبو رار ساس ||
 ریاصهدقدقصو ردهنسانعمرصعو قمقصندرشفا ردردصمیماندندرشنا هدننزو راتسا راشفآ زولک |[
 یا ل عفو ر واک ةنساتعمیمز وابو كعر ودوقمحاسو رو دید ب وصناعا لد رش لد :رشو ناو درب اض |

 درد هالو ژنو الثم روشلواربعت شا رلود ه دیکر رولک هد هن سانخخ كیرشو قفرو نعسو رولوا ید

 رکا ات کرافت لجاو بهدرلتجم 24 الاح رددا" قاع وار ندنرلکرت در وور و د زاتشف

 اوت راصع ەد رع رد هنستنالوا لصاح ختنه ذکر ردا فد م خرقا هرشقا 8 )رد راشواتودنا

 روتلوا رنعتراصعو یشابزدهنسک ناراقبنیراغاب بوقبص یره ناد. لود ڪس ییعقسصیعد که رشفا

 نادلوم ردذآ هبرفرب ندنرل ارقار ا لنوو ن نیس  خقواف نوکس هنسق هنشوا رونا كنشفاو كنشدا | 1

 هیشکه شفا رازر واضنم رب لکا مر دچا: یز اینا مبعتاس كرایفکا؛هدننزونوسفا توشهارداننس

 سو عاح ردندآ هنسکرب ندقلاس ءاي ءا هدنزو ندا نیشها يد مرار ف ا تا نو هدننزو

 ردیطاولقدا نسدک رها را ماودرز یف ردروهشم ها ضسو تور تورو اطعو مرک یکهدنازنب

 ناجی یمهآ یکللانشتآییعب رکس انرمکییفا ردهناک ندیانیح هت آ قوا. نادر فا ملل ارانتعا ین دلوایرانص
 رد دما موق قرن بد ه رقهدنهوردهنسانعمی :رازودان ارفهدننزوناتسد هلا هبخدنیع ناغجا ناغجا ردمانعم لواخدو تصع ||

 هلن اه هدنعج لنظفل لاتسه راد هنغاخا هرزوا یاب رع فرصت ءدنعج لنلنفاناغفاو رار د خد ناوغا ||

 شرو رول بعتوادجورغاکردهربنالواهدنسقراراوط هنت زوراسفا هلسر اف فاک راکنفا- يک زاک دید

 هدننزو هناسفاهلیسراففاک. هناکسفآ هناکفا ۳ و ددعقمهادس ہ رع سهل اق ن دنر اعتدنا ذاکر د هنساعمرکنمزو

 | یشدنآ هج ها بوکج هنفرط یدنک جاعالواهنآ یاغرا هېلو جول نوحردراو یرا شرد زدحاغارب یصح

 ر ولکه د ساخ ناز پر ناب هدو داور ونلوار عت هح ول هقندزب شفدوط یک نجوم ورود

 ااضاتتو تا ارعقهدننزولوبقمهلیسرافیاز_ لور لوژفا رولکودهرزوا ما عطا هکر ج > یکرببو یتیحراذونوکو چتر ۳

 | رکتوسفاواسفا بلا رو و نقید ناسا چ ایان من هو وهاکج فار واخد ندرومدو ر it .دننسه ۱ 1

 ردنا و لقت یهیضام لاوحا کرد هتسانعم تش ذکر سو هباکح هدبزو هنا تنص هناسفا 2م هناسفا یدو اکا هکر ردهنساتعم | ۱ 4

 |رطضموزجاع مام مس» مبهدنکفا رد نین نالوا طقاسندردام حر نکی مامان اتر دةس ایم قابل



Yê 

 | ترضح هاکزد  er mreحیسهدس رعردیک2 تایپ فجر طب: نیرجنمآ نوجا ردلنلح یانو لتج صوت

 | هکیدتیاحرشهب یور هرز فورلعضو ردعذات هننلع عرصو نسانو راحرازن» اص ناک دکر وارعشلا

 | ادا ردروهشم لمف ها 2۲ راد توا هحواتط هنعو ناتنبوردناسرب یر قادم نم هعظو یعرتو لوطا ندنوک
 هک :یٌمادرف كىا یعد نوا ردیردآرب هدننزو ردفص ازدا ید نلوازرک هکر رد هنسانعمدماهلناو سک

 دده هداز زدار پورو د رج رعرودلو ارات هب ومع  lt REFریسعتناکد هد ین الطصا کرو
 | تهتولاب هد زو ندمهف ندسفا ندا یدنلوا رک ذر گراد تا یوم اتسدتفا هی نزوات مسل ایتسدقآ رونلوا

 نجارفارد فاننا اا رد هنا عه نیز )وا لا هدننروا رهض ار ایفا ردها نعم ناب ا

 یتناشنعمنواهدننزو زار "زارفا اومد ربا کو وات ترقوز زاد

 رولکدلعاف ساوه لعقم دنسانعمی :رفولور دلمعتسمهدهنس انعمشقوورد هنسانعم لسکواو یزو یربراو

 هتنسو واغت مدار ندترانعنددار هدانزندنکیاو یکادکردهنساتتعم مجس تلا زوم انس شف ا کر
 رضا ردهنسانعم بشنو شا عباس ردهنسانعمنهو ببرفسداسرد هنسانعمناولابوقحا :[سماح ناددنسانعم

 ندنزارفآ ردهنشاتعم لسا تل "؟رشاع زدمنساتعسیفنال وطو ووش عسا هتسانعهزاب ¿ ناو د سرد عدو ه هرکصتدنوب

 رددتسانعم ناننقوهمخ هرتنزو سانزرک سارفآرردمن رلاشعم كمریو تش زو ك٥ نیو نتسکولو قمردلاقیرقو

 كتشینا "تاتتسازفا روند ناتبح هدم رع ردرلقسزبق نالوارهاط :هدتزول وصهک ی س هجخوص نآس رفا ۱

 ارهال ارخاوف ور ص تم هناا لتس یکی !تواهر دک دنا لتفیرزوز دنسزنارو هاشدانردنودنزذنز ون مشدازنا

 [| تشارفآ رونلوهبانکخ دندن اوسو ناسنا نو رول لدتعمو راومهیکحوسو یدلو یدلواّدلالههدنادیو یک
 اذازد یقامڻد نانسار ذا  Ewrهتسارفا ردا هنس اعم عصر و نرتلسکوو جوانا ی رتول هدشزو نتشادرب ۱

  E REE ۱روند هماعطنالیروشب نوجا سو بع هدنزو هاکره هارفا هنسانشهم العمو عوف م |
 كحهدنکهزغایراسغ رد یعما خمص ی رلکدند نودفرف هدنزونولکنا هلان تک یانو هد "وم یال توس رفا

 : هدزاربس زنی یا كشت رف كلشمصرفا رددرقم هد اع هنسهوصنا مشردنا علف یرلسد هسرولوا

 | یو صرطةمندفم رشماشردت بن کرک. دد یزو ران لقنر قو قوا كنسمو ینا تسد لقترقهدنکرتوا ورد وخ یوکنلا
 یراکدتیاربسعت نکسلد یزاماشع مور لاو رازدلنن ظیب د وصیدنهلهت رد هنیعبرانجاز اید اوصل عت رد دررر و

 هدنا.ارذعردامردناو رش ومد رک اس ردرهشرب هدناحاوب اوس رصد یانرد هد زو هند ریس هک هکرفآ ردندعو لوا تان

 نعتحو تارادو زذ: هد زو دنزرف. دنرفا ردیرا سا عضومرپ هدناتسد ر عو تالورب ءدراکزو یدنامشکا اس

 یهانعم خوام د شرو كدروا كنرفا ردهنسانعملعا متتخر مرو تن رو كەز ناددخرفا ردهتاننعم

 ناتهورک ارادا لاخر داس انعش نک وش وسو ناسو زعیسرو ردا هس اتع تنطاترب اتر رسو یهاش تک یرباوا

 رده شان ناسهلاو لاعشاو قعلکلادو خا خارجو شتآ هدننزو نتخودنآ نتخورهآ ر دما كنز ةفئاط |
 مساو یا عفو: هن اعم هلعسو كلابرد سا ند نتخورفا هد زو زودرس زورفا رواک کد مزال هدانعموو

 رژد ز هقلأ رج هدب رعرد رعردنعسا شاتظناساوا رممعت کو ونک یآهدینانویدلتست اتك نئاب ننلاسورفا رواکی دلعاف |

 | بنز ةش ودر هشورذا رددنقم 5ا رام هدر چ وزن دوشلوبهذز روز دیار رد شاطر فا سو ضان

 هکر د هنا غم عو ر هسورفا هدندنعرضدو ی دید یماولح نوازا عد قدرا دم دوره هکر جد رب تین موز رد 11

 ب ودولتطهس رزوا ںوزدنا ه رک تسریع خان یتیم اا ۱

 عورفآ روش ددشورفآ یدهتساولح مادابو رردالواش بوکوددن رز واه لدوخانو نولرعوط كعاهنحا هعد ۱

 اید ٹوک ردیدآ تال نانناوارببعت ی ییشمرص غاب هددنزوخکر کم لاه خهرفآ ردهننانعم خورا واش

 رد نو هزات لکه کرد ىە نیرفآ هدو یرفس یرفارددسعم هّسلعقا وفروش دشوشنک ارذیهنمقرلرید ۱

 هيلع خون ترضح نو دیرف ران دیدراضنز درو شم هاشدب هکرد هام اد د نو نودرفآ ردتقلهنهنلاقنوکسو

 رو د هنضمظوعت" هدننانول هلع : مضو نسنوکس نیرو رد معا نئرقلاود هدندنع راضعبژ ردمالسلا

 یکی دیه مو مترو زو مشیربا میر فا ر دتغل خد سومسارفرروط قیقلاعاادیرکذنلمدآ کر دضرمر لواو |
 نادبت جر ازفا هد نوازا ازد دا رد نوسم هدب اعردذورعم نوھ درا ی يه و ۱

 هرابخژ نوساوروا کس ما لعف. دانعموو زد هنسانعم قایق هدابرو قمرولزاندس از فا دمت سمت لتعا مس

 هنسانعمناتدان یکن یکی ربو رو د هن اه قانا ی لطم قربراو یتسانعم تیر قه نزاو ناو فار ودر 1

 لات



 كنعا ولاهر وب تمص نکلا ردلکد رع ر اربد ںزع هدس DEEPEN رو اط اطا ردا

 لالد د رطار دعفان هعالوق لنارعهربطقت نجات كنعاریب را نالیس هق دان او هنر هش هد لنحاعار دبلضفا ۱

 زا لالعورلفو یعابا نوغتزوق مین دنلا قي تيەك ەد ا ا ىو کرد هسانعم ربطلا لحر هدهور ۹

 ردم نالوا لمعتسم لرب د ج د صر ل اةشیشحو نیطامشلاررحهدس رب e هناسنول ردشلوا عهدنام ۳۹ یرلکدید 7,

 رویا هتشزهثشردیوسک یک ا ا اا !هدنزودمقلاهب ررطا

 ر دتب اک ندرلنادف سزونو هزات عاب لالفطا ردلم اش ید همنا روح یاوقو یمان روخ روهنمورارزوشپ
Teواد فيش لاکا ییقوصم هلا همر ردییبدنف ,ناتسدنه هکر د هنر مسا هد نرو طاوطو  

 طامطا هدننزو طوبضم طومطا ر دنراک دید ینه رکو ناتسدنه هکر دیس زلت دنه طامطا ضعبلا دنعو ||
 هررکحزتو موصشهدس ر ع هکر دنج-اناردامیول هدیننوهدشزوایسهم ها هلمهم نیس اسمطا ردهنساتعم| ۱

 اطوبطا ردعهفادودراطقارشح ندهناخ یئارتفاو روخم ردتابنناشلوارسعتیلک اکر لدو یجرب ناوجوهنطهول ||
 فا یرکی هدا یوادگرد هدنچمر هز به لصتم هبه نم ناس یی دی نوا ردهنسانعم طومطا ناتق ئاب ۱

 ۳ ۱ و 7 0 1

4 ۱ 

 كمر واو قعرفشف ردردصم مساندندیراعا هدنزو هرارش هراغا ردهدنزک دهحوتعم BFT بارار دلج ا

 زاعایدنلواناس یراا نعمات اردلبقتسم لعف ندندیراعاهبار غف دراعا رولک هنسانعمریم تو حزمو قمزوغ ولو قمردشرقو رولوا مزالو یدعتم هنن لانعم یهلبصاو یچ اور ددنسانعم صبرعتو ثحو یسردنتو لب و
 هند مور ولکه نسانعمادنوادصو تنصوردنرابعندنوق نالوا عزن دنضهکر دهننسانیعمهدار او د صق هدشروزاه :

 هجو ابو روم د هّمل آکزلکدماریبعت قسفو یحاعاهکوا لرش ویا هدنزو هزالم هزاعا رولک هد هنمابنعم ادخاوا ۱

 نشا [نانلوا حرش هدهدو دع شلاغا روس دذ هب سرت نائلوا عضو هنسارا شک نوچآ نو سمر ڪو نص ۱

 ندع ول ف شرح زدسانول هدندنع راضعدو ردسغل ور هدننرو شوت رو هلا هلم ھم ن نیس سطس نمط رعا زدهتسانعم
 ردة هوا تام نانلوارینعت قیر ۰ هند رترارب داف ر طلاق هدس رعر دیچما تاسن ئراک دید زام نکراکدب هدیسراق

 هرب دایناشلوا عضو نو او نوا اوه باج هدرلهناغو ردهنسانعمفارم او ماکحلذحو نیطالس حجج هلنغ نوکسهزغا ۱
 سولطدزن ته یاب سویرعاردهنسانعملیحد اط هد انو هدشزوایفصا ارعاروشس دی دهزب نالواراداوهقلطمو

 ییهاشدان یک اوا لا نر اهاشداب مور هلنیغ خف د سوط عا ردهننانعم هزافموارضعوناسوریقهدمن هدو ۱
 ها ی قش ننط نولوا تود لما عضو لنق یردام هدہمور تغل ارز رد ثمل اف ندنول قالطا رصت رانا ر درجا ْ

 یا لی امت هک هات وا موس لا رم ید مود مه ا ناشلوا حارحا
 یداکهدوحو هدسامز مالسلا هيل یب ع ترج مرق ا شالو یدلرا نما بمآ فن هسراداشداب مورٌیلطم

 تخ منم

 یک افو یمزوغو ر دلو ءةم منا ند یشغا 5 ردهننساتعم هع النبع خف ا زایتفا جد سوطغاو:

 هدبس نوسیلعا ردهتسانیعم هردنامولغاهلنمغرسک لعاب لعا رولوامزالو ؛ ین همی انعم قجلص اویمهلوو

 هدبنانول هدننزو قق قیلعا ردهس اوهر "ادیراکدند هغاص مک هکر دهنتانعم حرف سوق هدنزونودیرفا

 زدم راک دن دیدنالغم ءابطالانب رار د جد چ یر دخوب نڪڪ د رح ندازببا جاف ر هکر دررجما نش وج هت

 ردهنناشتعما ىکا جواز وک یشانندنضعو میخ هود لولم :لوعا رایدتیانأس هلن كندران قوبزاضعب
 یر هنادلس گو هبیش دست امرح یرجش ردنرع يور روح هباهروسکم ءار عتفوم اتم نیعربس 5. نما سزعا

 رارددا لع ءار يڪڪ ندنغصرب هدنراتکلع سورو راضغاب زارید خان اترهکهدیکرت زولوا ددنرادقمیاذغب

 هراراددوبالا-رولواویشوخ هد فو انس و ۳ 5 هل تهجر أت هنعا ناين اب نانلوفا ذجا ندنرللادو ندنرشفو

 هدترو سان س سعاردہاشخا لو س لواب رب هدندنعراضعب رردنارب تبعت یاب ابرکر واک ندنفرط نسور

 یاررس رشا ,رعا رو رک همی E بان رو .ذدقفلا بح هد رعو نوسالد هدزارشردیب مت دنآ
 رم ختم هششکیشانندنحازتما بارا اربا ردنودیرقا نرو ن ك تشب نیاایارفاردارب لا هل شد یا زهلمهم :
 هدشزو هرقن هرعا رده دنر د هیوعضم ةرمه ثلا باب یدنلو ارک ذهدهحوتفم قلعا ردشلوا بال
 ردە دسر هزمه لصتمهب اف نا یزکس نوا لدا رعراقرحیجدهدنر قوه دنمنآ هکح هکر کردی محو لوا

 هلا هایت یاترسنک د تما ردهدنرک 3هحوتعم همش لوا باب رداع سمی ان ڪڪ و تغل شا ناسک دباب چرا

 انک نج نداتس هلادّتفا ااتسدتفار ولك هنسانعم بعنو نو ردهنسانعم تفاصرو جام هد شرود سف
 کرواکم ده نسانعم دو روا ید فی شوی عباس هایی فلت اتسوبع رفا
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 روس .دهنکوکردع است یراکددناغر دل هدرادضعد هک لنحاعاتدتلح قع ردنادحا رسا نیت یازو |

 بطتتلحر دعو یکیا رر دتدتلح لار سعت ب رع هدرک رتو اکا هدسراف هنفع ردنربغ كنار دلا تامنود

 راس یر 2 ندنکب وکر دناننرب هقشد زاعرتشا هدی دنعرلضعدو راربد تدطح نودنافد رق ماوعنتنم تاتلحو ۱

IEردرولاحیراکدید هنر وظو هنانرزرلثب ر کک دفا وز ختام حومو هغلاط مار مته  

eردناوبحرب تکه ندنساضعا نال دور غصو هود رار دد  Aدا ص هکردکعد نواهود  

 هاشم هب یتیجرادردب رشق تاسنرب فورعم هلو هڪلسو رای دا ناس با هتاف ورادشعبو راد وچ راش

 رلضع» و رونلو ید هدنراغاط یروکنا هدنرابدمورر دد رشد لرش رپ ۳ , دابق هحاس هکر ات دیدراضعدور ولوا

 روتلو هدنراکا یسرادیوب قحویددرد عوق تنکو ک ك اس یراکدد بر ود رطاو را ضعدو یحرول 0

 راضعدو هد س هثح نویفردرواجربهدنزرطهرق روهرتشآ رردهماینهدس رعروُس دهنشوفهود عشرا

 7 سهلدالوءا" مضونشنوکس لتشا زر درولوا قو هنر مروابرغمیدیدرووهدنسهشج یسک غامط

 هزبسو تالشد هدننزو و کحرب وحدا <22. دنس اتش ی الآ هنسنر ندسربلفنعو كاتا یدوتو هلغو روزهدنرزوا

 نيغ رغشاردهنسانعم كلش وهربس هللا ۱ اوتشاروش سس هراز زوما ی ککو قمرو ردهنسانعم

 هد س رعد رعما خص ناشاواربعت یتش وارداچ هلند ش خف قسا روس 34 نر کح لوس و لقوا هدنزورتشا با هچم ۱

 قدعمرب هدندنعرلشعدو ردعقات هننلعاقستسا رولوالصاح ندکلنکش یراکد ید نکبتناسقلق ابد تور طلا خب ص

 فرظر ردانى یلو كناعترق هغولب ر دةح هوا یم نۈشلادكر دندنعو هرولرار د بها قادلهدس رعردزهو ت

 هد دکر شو هغاصلا مال هك و هدر ر عرولوا لصاح هللا قصستدمهصن هضلوا یت رف کاک ر ۵ هر ۱

 هایت لجن هفوکش هفوکشا رارد جد شا هرزوا قلوا ی ر عم هشاوراربد یس هرو یحشوس
eناسا اهروہظ رکا رددنسانعم عارفتساو" قو قعصودو راربد درام ردکع ییددحآ هدعسز  

 تاوثا هلن لرد هتاسنانلوارمنعت ناغوحهدشزو ناصقت نانشا رددنسانعم تشنموهن موردقو تکوشو

 رربدخدیرصف یافوزرد شخ یافوز مسا ورادنانشآ رردیا لامعا یشاطهلق ندنقورحو بونلوا لسغ
 قان وزد ولدا ره هدقدنلوارکذ قاطمررب دافوط لا ظملغت یازماوعرولوا هبیشهنغاربم هنقیناریردتاس یاودزب
 ناد واز ودر اح دیتا ردد قم هتنلع اقستسا رد دن اناس هلا ناعوح دوادراضعدو در روح راضعد

 کرد هنسانعمهلاودو یدنلوا رک ذ هکر د هنسانعم نانشا هلنشنوکس هسا ردهنسانعم كمټشلا ندونش ردیضام
 ناوک هدنح اعا 4شم یبضفا رربددورعلالا اوسمو زوهلا هبدشهدس ر نده نالوا رعت فوصو جاعا

 لاحصک | یتقوصسم رولوا ی کحتو رش ` شعفوط ندمص-هحارولدراصهر هر لا د یک یشمرم هردنالوا

 یدرو یرردهنسانعم ص دهم دانلا دوقعمو بسنلا لوهخ هدنزرعورد عونآ ردلا رداد هد اتد وقت

 هدنبانرولدراصاضعایقبحو وز قار داناش ك غص نانلوا رتسعت ینشوارداج .هشآ رونل واربع زسرولد

 تایر د له ش2 یعلزو ةط هدنان حوا هکر دهدنعهر هزمه لصتم هب هلمهمداصناس ین شد نوا ردیرعم ندنوقشاردعفان
 جارنا اسم اهدسوعراقبح ندنزکد زاخر د شاطرب هدنلکشییدرب ,مدآ نوعره عناصا ردهدنرک دهحوتعمد ره لوا

 نک)یدند رولوا لصاح ندنحاعا نوتیز راضعدرد عرب ر یرد 5 لئام ههاس هدنرودلدچا ٌالرطصا رون د|

 هدا وب ۱ هد نرو یطصاف ی TOT ردعفانهن هلررد خص ندا ح شرت هسفنب ندنح اغناتلتوکم رد هکر دول یی

 قحر ردنا بعت هل غب ا ردرهنشم هلکع دنل لسعو رازی دلت اب هعرمهدرس تر کد وعدك ردنا غرب

 وا ههدیکتروش د ید درز هکردزرکم سا هدننابو ءو نرخ یا طمف وفا ردبعا كالنوکهرق

 قارع هکر درفداو هدنزوناهایسا ناهابصا ردهدنرک د هروسکم هزمه فات بان ردهس نانلواریعت

 و ر رڪطصا رر د خد كنا م فصار ددا ما ةمرب هد .ةس و مور دہ غ ن اات ورز کم

 ععک وص ی ریکد او تالاتو رد هاك نارادنارادردیدآ هعاقرب هدند د الو سراب هکر د فدا یو

 رژ سه هدنسهدام تالرطسا یلص ةت اخ س۶” ت نازم رد نانو طفل ردءافترا تل فور عم لاول تالرطصا

 زی ید رس دیدی ازد اشارن قد راما نالوا عضوهرزوار 2 یدنوآل سوم هتخافلوصا یدلبا

 گن +

 ا2 ته انخسوا هدندنع رل تعدو رد راکدیدقواهودو یناسارح اسار ناداهد,کحرتو لا لغز ها 8

 : ردهدنرک د هم وختم همه ثلات باب ردهنساسعمر عطصا حرطصا یکه عشا کریو TE .نالوا

 ییاکوتغلز تن هدهحوتعم نابرپ کردهدنعقر هزمه لصتم ه هلمهمیاط نا .ینلانوا ردندآاوو بوصرو
 ےس س

 زدم
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 یاب نخ نخونم ردناءاسو فلت لالعو یاو لاردز رفیق زوق ناشلوار عت هووک کرد هنتسانعم ەى شەلرسر افى اب

 نیما نوسلوا هزینه رکو نۈناواوص کرد نا ندرشابو قجاص هدنزژ نخور همسر اش

 )9 م ساند ناجا هد شرو هتحګ ر کی ر ھت هتهیشا یردزوازکذ هکر ده یسانعم نتخوسشا ای نور کد

 ار دهتسانعملیهتو باتشو ك مولا هد 'زواطعا اشا ات روت دیحدهنسد دیزصوصو ردهنسانعم هدیشادو شهچاص

 قویطهدیکرت ردکک ییحونالواهدعضوم د داواقالمقاناناقاس هک دهنسانعم لوح با مال خف كنلاقشا

 هکر ر دراو نعل عوازب نورا خو رونلواریبعت قیشآهدقدقبج یواوا لصفنم ندایضعا لکل واو رار د ںعکہ دہ رعو |

 نزولی شخ لّسا ار د نوو اش دود آ شخهدرراددم زیو ىزا لنلاتشاهدیسرافرازاسوا نا تشآددع لا ۱
 زنان هبا هدجیوم یاد یضو ترم ک سولالتنشا رونلوار ەت قدنوق کرد بن هراس قوجوج شنوط یی

 . لاحهراعو یاعا لیدنقو یکن رفدوع هدیکرت راد ید ناعشنشرادرولوا لنکیدو نیلاع هد اعردند ا ر کشرپ

 | یایلدب هدجومیابو ردعفان هنسب رغآش هد یدابجض نا کر سو هب هوادوس هوو رردیابعت یجاغا شوشو |[
 كلعلا گوش هدر رع ندنعو نودررامردمانو هدن دنعراضعب هلا هم یاخرمیب ۷ تا ضیا ردتخاهد هلن اتش ۱

 ۱ لنهابسو ین یرقابسرپ ضایس هنفج ناتعوف ضاب ردیچم | تان يراكدید ید تا سهدیکرو ۱
 نسم زار ۳ نی واربمعت شد هک بس ؛رسهدننزوسالفا سار شا رادیاربهتی :زقاسرب ہرا هغد |

 ۱ ا مما لقاقشا PPE TEE DNS ات هبا درغو بوروشپ |

 | راسنشار دند هبودار دفورم راربد ید نلف خو نابعلس :رهسدکرردصواه نام یعب فارح ل درر ۱

 1 راکشو درصهد تتزورادلد راکسشا ردرومهدنینچطاقسایس .هسحزرف هنانزردیوقمهدم اعردنالوایفو ناو ۱
 یرباءلاافو ءارنوکسو یسراف فاکعتف فرکشا رولکه نښسادنعم كع اوکو قلو او رونلواربعتوآهکرد هنساتعم |

 || قاطمهبتزو هلکسا هاب ار ەر کسا رولک هنسانعم تاو تکو شو ناشو رونلوار دعت نام ری دزد هنسانعم منلو |
 : زونعازار هاطظر د| وغس ندنسنخ هعک 1 هدندنعراضعبو یک ناغوطونیهاشوروفنصرریدهشوق یراکسش | ۱

 "نشنوکس e Ta ردنلاغ قلوا نیان تاوتعت فال شم درر ایچ ابی هک وت شوت شو

 تفکشیسجالعج فک مضورد هنسانعم قاقشو هنخرو قالتجو یر نالوا هدخاسط ها فاک فو اتواخو

 | راو هنوکش کیچ جاغ لذاك ن OTT رونلب وسهدنعفوم نجت دکر دهن انهم ب هل ذاکر سکو رد هنسانعنم

 ۱ لوا ضا ی لوصول غاض ەك دور ۱ لواهدنزو لمس کشا رواکهنسانعمعار ةتساو*یقوهصوهوروس ديد

 هلرحورکمورد ذوخ اد ندیونا ره اظ یرببعت لیکس هغلضابب لوارونلوا دع هبرک برعلادنعرلرپ دلوکشم هدر

 ۱ روئلوا اربع لر هک مقصبو رول وطی وضع هلبح وا قم ر یک ۱ یکی هلذاک ضو نسب اوکیس میکس سا ر :رولکه نسانعمروزتو

 روان تیر ماش عا ارغوط هن وص تاه لفاک سکه نک شارد هنسانع»ش هنکشانانل وات مد محو جم نکا

 | جوا ردنا اا ودرب هد مسو مورولواندبصعوندقل راسحا رواکه ننسانغمیسرول نالوا صراع همادناو

 هرزرا زوو عاق قاناوتجروس هدننزو ندیدومیب ندیجوکشا رواک درحال عفو ر د ضم مسا ندندیخوکشا

 یدنارارک کردهنسانعملکشاهدنزول کا کا لیکشا ردهننرلاتعمی هاش ںونلر کیهرزوا هو لعرکو ویا |

 زتاسو كل همزواهن رغردرعمنانلوارتیعت IE قاخسو نکبت ناس کر ردیعساجس وع ج لیکشا 1

 اردحات تاوان تفجر او درب ظذ ینو حس هلازا نع ضار ر طق یسهراصع تكنعارپس رارب دج دیزرا |
 ارددنسانعمید ریسعآهدننزوهشو یب تويا چ مرز هم ا وا ناز هدوص هدنرو بارش باشا

 2 اتشاردیفدامملفطو قوجوجردنکرت طول قاشا ردددنرک دهموحصممرمه تلا ب باب رربدهسطعه دم رع
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 هود هنارتساب ندتغل ځدواتشار دهتسانعماتشاةدنن :زویاتپ ,باتشا تاج فا ته تم سو كمواد نرو ا
 | تا وق کم هودزاحرتشا ر دتل ج دهوارتشا رونو ارب عت ننک کر انابوجورایج هود ہک و نالوا ندنکول
 ی دو هنا هلو دعمواو راوترتشارون ډی درتشر ار دنا لک اا پشم دخ اغ نیک نعم و در دا تاک تانا ارم

 | نانلوارممعت هغرفاصو هنکورونس د خج دراځرتش ارد !نالبن عونرپراوخرتشا هکراب دیدراذعبو ردهنسانعمراشرتشا
 | لوبچ با ضغیودسحو دقحو شوشغمودساف لدراشا راراروص نی رانا ب وشو هر او طرا رد خد هک جوی هدرخ |
 ۱ زا دننکو ضمخد تب اخییب چود هل هج یمکرت ف صورو د ید هن حا ص ناق فوضوم هل عصور روا
 | ریبعتول نڪ هود هب هن سکی سلب »ون خدم دزج الطصا ىح یدناواقالسطا هدهنبح اص هيض سانول غزا

JSنيغ زاغرتسآ ردکعد نابجو زسکر ور ققروق هکراد تن ریست لاد سم ابو لد ین نظل  

 5 تان
iiinدات  
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 .دعاکه لکنا بود وکو ارایش و ایوراجارسردکو ڪک نا اوارمسعت شیر دیبا شری هد نو هل الو فات مض

 ندا هن رب یرب هد هل يجراهو رور د تند منت آل زنموزاریدهب نا تزنم )یسر اف فاکم ضرادکسا رارر دشپ ناتو |

 هرلقالواورلهداس نانلفا نیعتو صو نوای اصابت اکمرت اسویهاشدابماکحا ںولط م یلاصبا تعري هلا

 9 دین دهب هطرحو رخو هبهشیک یزاکدابا عضو بوتکم لرلو الواو دد خوا

 ةغاد رب كچ ەجتاو صو هعانحقاربط هد زوهرتسا ء هرکسا رود هيف ورک اوسویلقوا هدننزورتساهلیسراف فاک

 شیابرو ندوبرردهس رلاتعد قلم اعو شد اعو قع ارد یف و سوا ونیز ردهنسانعم نولاوو هدعاوو شورو

 شا هماحو سا هناخالمم ردهنسانعم ارواووا ردیریبم هن ؛اعو بتاع شا رده دنرک زذ هح و غمه زمه لوا بابز داش

 هلوکواتف یلدوهزا هدزوقاور قاشا یاب و یکم فتو سس اچ همان او سنا تم رابع

 نادر هنر انک اچ یر و رزم را ماشا زر د هلن الغوا ج اوهراکتمدخو

 كصوصخو روما نالوا عتاوهدنارلک ٌومهرودزم زور کر دیدآ هتشرفرب قاردىن کی تلا یکی كنس امره

 انعم غ ورومو ؟هدننزوور د وتش ردیدا شوق مسا بادوةغمو مسالادوجوم یراکدیدا قنعهدیب رعهدننزو

 ردیذآ نوک یکی اكن هي دقیرتسم هس چ هلناواو رخو نبش رک درک ا ردهلسمانعموتشاهدننزوادضتک اع

afetدلم نالوا هدهرابهدننزو ےاست ۲ رددراو 3 دبات هدانعمولو رولوا یرلوطرول نوک لوا  

 هکر رب د یدخونطمحازادطاردهاسجار از کر ردیمماایلقهد زو را هزا هلا هبقمیانرآصتار دهنسانعمناریهو

 هیحایرپ ندنسحاولرواشس هدننزودنولاهلااخدنفسا روس درا ضما ی در داشنوردهنسننانلو اربع یش 2 اطهملق

 ناسن ,کردهنسنانعمنوادر ةشهدنابوب هدننزو نویفوتسب هل افا نوددرةشارد لشمیلهب رقیوا ناسکسردیدآ

 ریت ول مط هکر ردهتسانعم هرطدیلطمه دءنزو كشر علیا رز دید اسحالاطفاحوی ربلا مولهدرس زعو داغ سمربص

 رونلوالامختسا هام وح قیر ط اور دیدار دراهاسش وزومس دهنسه نازک مان ر زارا

 بانسارفاردفاشکز LE اپ درس یر رقناتسسهدننزودنوامژددنراکشا

 ندهداب دشا یدنودهشم اک قوارب لع“ رهدازراک ن ادسیدنلوا ن نیعلدنتیعم هس ناربد نواکهن دادما

 هد شوخ هدننزو فرج" هل سر اف فاکف رکشازوشلواهناک نداکد تیرفکی راد تسارونلوا باک یخ دندنشازوکو

 کی داش یک برط تشاو نریشلشاردیدآ ناولپپرب هدندنزف شکرش نیما عونطمو فبطاو

 ردهتسانعم كمروتکهدوحو كاع معانا هدننزو شازرس هلسراف فاك شنکشارد منعا نيشن ساناا وا

 هدننزو توک رس یو او دهن هقبطر هو هت اقره كناکد اکد و هناخور د هنسانعم ناواتو فقس هدننزووخ دب وکشا

 ز د هنس نالوا یژرح یکی ا هم یه لقا کرد هنساتعم بکر هدننزودودرفول نات یاب ناکا یکشا ردهنسانعموکشا

 نواتوردهتساننعم نون نتیلیک سرت هدسنزو رنک نشا زد متسانعماسوحسا مود اسوا ردیلداقمدرقم

 کرو ورو د هرهوج تعفیدورناغولاپپ رغاهدتنزواکب اب انشا را ,د كلود هنکحوکيدکرديکلکزویراتو
 دنزابودنر هدننزووکم اوشا ردهقرتسیم ةیسچت مایا دا اب اواوو نون خو نیشنوکس >ونسا :دودشا رواکهتسانعم عیاسو

 رادکعد ینمزاضع ایام هل افرسک امام فاسا ردیلانقبكادعج کیه ساجن یدهوتكلتسح هدنسغل

 لصوم قسهراصعو ردلمعتسم هد :اضناق ردنا بب ناساوارسعت کیچ كحخاکی راصهدنتخا فان رساثیمامو
 | لسهص ی .دصص نا را لنشر نیک“ هېنسا هبنشا ودعفانهنس رغازوکزززود ناف و را تدرترلتهار مدنسخاول

 مدززیدنهآ مد ه دسر افو ددم اٹ بخ هد رع کرو درود ید قوروم»هدیکرتو امور ضعبلادنعور ةا

 | ریدساطق هد رعهکی زوکوآ کد نعبر دیم ایریا اک لمالو فاف ےض ولوقسا ولوقسا ردعطاق لو سلسو یرساو
 بت

 سولوقسآ رار دزاطو خر ماوع رازاصا نوا تشز هاب وضو راس ول لات !نالیکح .لدییغبر ود

 : Te زار دیاروبعت راهرو ړ کرت

EEد تولسا ردز رډزاح هد هارد دشتورار د جد  ES SEANCES 

 کارا هکردهدنخر هزمه لصتم هعمیشناس یی درد نوا رد.فدایع نا .ابزوا

 یزراو یسانعم حراهدنروداتشه داتشا داتشا رونلوارببعت ثاروموکه رد عضوض یب  وقروموکهدننزوویدن ویشا |

 6# تیک باوثا دیدحو رسا ماه تحاح ةدروب زور هډ رادع ناسسرافو ردلوح هنسهدهع كنا یی د یب

 ۳ A ردبجماتسنرپ ندکسنرب :یب کی یی داوا لمس »لنز باک تلاردرتعمودوعسم كرو هخدصو

se Sr 
 موةصارهاط رونلوا رببعت نلرو و کح هکر و د دەر
RES 

  FFEهشسا ردەدنرک دهروسکمهزمهفات تات رولو ار عت یدرم دکوه شک مد ۳

 ۱ اب



 چ ی چو کره هو

Oyی  Eبم بر  
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 ردیدآ یرعتسشت دنزاودنز کر دهنسانعمداتساورد فشداتسارلشلاتسا اردهنسانعمنتخادناوندنکما قم( اوقهارب

 ندنا تراتسح هل اءفاو لاوقاناستود هن رززا هدرا سو بدآ یی وای نب هکرد فدا مو هدنزوخاتسک حاتس حاتسا

 راک ومآوعم ین درکحوا هدترودادرب دانا روس دید دن هنسکدونو حولف رار د هلوضفدر

 دە ةا رهامو فراعهدهب ادصو قراعم قزجو ییلکورد هنسک ن دیا ےللعت ثعنصورنهرت 0 گاف

 یکه عشرو ناو ابو هجنکو تشز ها طراوتآ شازودندشموکو ندنوتلاهدننزو مانشد ماتسا رود

 هدهویتو لک هقح هدناومحرت نو رب و ناوضسا ر هد هنسانعم ولعدم عمو

 الس ورو رربد هده هنسک یحاصتلاصاوقرعو زون د سادکد ر < نالواه دن هرم لک هدن دنابش ضعو

 قیرعولیصا رز ناو کسا رونلوقالطا ځد هنکسچدزکک اون ضو خوردن ابر مومن دی
 یاغي ار ناو سا رد هلاک ندنفشمو تنو ت نتفرولکردنا دجسا رونلوا هناک ن دهن شک تیسنو یدتو ۱

 تكیرناوتخساو " دنر نا وا یدتلوا هیت لاو لغایت نالن زا شوق ال هک یعاعلک

 لادووحو رونلواربسعت ناموروو هک لعاشارتویغووقعزافهدشزونتمسرد ندرتسآ رلرد هتسانعمانزناو سا
 نرش رر دیاں نىق بزکر شو یتفچ_دکتاهکي رومدنابضاب نهم یاروات اظ" نترتسآ سرتسا لرد قو ۳7

 هک لهمو له را تارو الد هل مال رمس کن دیس هراز در دال ارب ر دذور مرون د هرتسا ځد هدنکرت هب هان مت

 نشا ردنعا قارون ناولپ رب لا فاقمدکوات مضالشتسا روتلواهباک ندکلبا لوخ دو تراسح هرم لات انرطخو]

 راویسانع» حواهدشزوراوکشخ راوتسا ردهنسانعم هناونساولربد کرد وغ نو تسال هات مضو نیسنوکس

 هدینرعرد هنسانعمروانو قمنا ا ث ثلاترد هنسانعم هيلع رععمو نما ناشر د هنس ا عم کشو طوضمو نتهیرب

 هجندرد یرقمسوح هدننزونادودرب نادوتسا ردهنسنانعمراوتسا هد زو نالمط ناوتسا رردقندصت

 ن نوتسا نوتسا رونلواربعتراوط هکرد طاق تااصوصخو نا اویحایراجاموجع هدشروروئتسد روتسا روتسا هنسانعمرک 3

 یوا رددنسانعم هوتشسانانلوارکد هدوزو کم اهروهط هوتسا هوسا رد تان فن وتو راد ۱

 || یددلوالصتم هست یر راک هغروکواتالکندنفر ط یکی ا كب هقرا هکر د هنسانعم تشد :رهمهنتزو یوگرب ۱

 هحوا هدناسنا هکردهتسانعم لفکو نب یو هتسارونلواربعت یکیکود هقراردکک یول نالوا هدعضوم

 شوخ یر ردراو یمانعم تردد ترو شوحرب شورسا ردعضوم نانلوارسعت یرعاصهدناوبحو چولو 1
 هشام هکر دیدآ دآ هتشرف صوصخترب لا اید كلدهدس رعدکردهنسانعم هتش رف قو هنسانعمزاوآوادص یطاو ۰

 هلمهمیاط ریطسا طا ردىمناقۈك ى ت دتوا تنتسعشءام ره عنارردهدنسهدهعكنآ یر یطاصمو روماٌلدابع|

 رو ذآ افترا کا هکردتنآ فورعم یالرطسازوش دنارمهدسش رع کر دهنسانعموز رتهدشانوهدتنزو تا 4لا

 هروب زه تفلو ید عارتخاو عضو یر دون راتضح مال بلغ ین سرد کوب مب الرطسا هکر دیو یھ |

 سم ارت یسک رت یانعم سد ند نظل ںال نال واهنسانعم نا تف ها رطسانال وا هنسانعمناربم ردنک صو یاب و

 | ردفراع ااا ناه ماجهدن دنع هف و ص تمور دتر اع ندنوب یراکدی دا ناسهج ماج هکر دی دراضمدورواو امد روا مد ۱

 ره هام نیفطسا ناناوارکذ هدهروسکم نیفطسأ زاد هشتم مودو ته نف هدنانولرلس ول بورس ۱

 شنارولواقالطامش رب ره كن هعنرارصانع ل غوا هنسانعمهدامو لصاهدنتغل غل یور فتو ط مش سهطسا سطسا

 دمو لصا كنهخدنر دو هر هوا ج“ مارحاو هنس هلج هعد رارصانعرد سقطسا عج ج تانسعلسا ردٌلاخو یآواوهو

 | قالطا ید هب تند زور یا یورو 2 ]وا قالطا ی دە ر هعدرا عداطو هنس

 دیکر رت هکر دی د آ یر مرم اد اسر د هور هدن دنعراضعیو ر دابو هلا هم یاخویاط ےض سودوخوطسا رونلوا

 لسعو حاورالایدودهدس رع ردت ہن نا: وار جت و اکر رول هردو یک ناعریو یک ناف ہر٥ درا د ضعدو شانەرق

 هد نانو ۱ هدنزو نو کلک نوطسا راریدمرضهدس رغردل» دعییهدنب ون یف هبعامدحاوراو یلتردهنسانعم حاورالا

 انا رج نيغ ضو نیسنوکس رغسا غسا رو دالدرز هدسرافردهتس نانلوارب یت راھ 0 نیقطسا |

 لذا منو نیسنوکس فسا ردهنسانعم هرغسا هلو تڈ هرخسا زرد خد لوذعسر دیدآروزاج نانلوارببعت رک

 | ینودنک-نونخا نم هنءاداو مس دیک ہن .دهساسب شکتضابر لوشندهموس عهد اطور دهنسانعم گراصف ءوضاق

 ناس هدیکرتردم بول هدن دنع رل تعدو ز دمور ارام من نودروتسا ریدر دسرع یغلورکچ دنهل ارب تز

 ل نعرا طعوزلاهدبز ندشیذ N NEE اش

 ملخاف مط دوم ر ددا ازا قوراف قایرتردقح هوا یورغص لنناعوص هل زای دن ارسفت نا جوک

 ٠ وب |
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 روند اطقهدس رعرلر دید لراو کنش نوا کم دنرا اط یحی هغو اروند هن نشوف لر اف خا سا ۱
 دعم الط هشاب لک لذکو مان الطهرزوا قلعبلعلا اد بودانق هل عاب نوتز یفوعض لنور ± لع ن

 صضصعد۰ دم ر )رد خد منه "رلقو یم رسو فطههدنی ر عردن "ات رب ییاود یورجیانتسا زدرتزسهدرهش تاتو

 هدننقیقح رلریدیند نهکرنا کرد هنسننانلوازیبعترکتوسه دننزو خر سا سرد مد از نون زسکع 1

 رولیزو بوایروشودیک یکجول جیستهدقدنلوا د. عضو هنر زواردناویحربهدزک دهر اد دیدراضهد یدناوافالتخا
 هدس  رع زد انهدزکدردت اتترب ,هدن دنعراضعدوراز دنا لامعتسا نول ولهدلحاش و

 رد هانعملوا یخدوب هدعرو هیفکشا ییخعشآ رعکعسا رد سدابو زاحهد ناتو یوا زدعقان یداجض هلباذامر هرزو| تاحارج هزات

 ثااثردیدآدکلواربهدزوواشب و اشي: فاردیمسامام یتکیآنوا ندهید هنسیرب راویسانعمح وا هدننزودنسا دنقسا

 هد نرو دمرادتسا دمرادنشسا امر ادنفسا رارب د اعل قرح هدسرع ردا تان یرلکددق دس یک ندنعو قدسعاط

 هر درنکس و داشرلا " بح هدہ رع راریدیدنادنبس ا هک لد رن یا افقی اومد دنفسادنفسا یدشاو ناب کر دیفمو

 ااف وکی محو الت هقرتسم هجم ل چد مضذمدنفسار رونلواریمعت ناغطر اطو هرتقاو یمن

 هروخ دهیم هروح دنهفسآ ردنفدارعو هدننزو دییسآ دنهفسا رذیدآ هتشرف نالوا لک سهرزوار اذنفسازورو

 نادیفسا جادیفسار دهنسانعمموقي ناصساهدتزو باعتدال وج ایسا یدنلوارک دکر ددنتنانعم

 راردنا رفعت قلفا |( هدکرت رواللوخ یدرلشانقن ردندنرانوک زود ناز ردقژرعم رد جیوتسواهماعردیرعم

 رادننقسا هدندنعراضعتراریدبرغهدسرعر دیدار طُمیرلکددقاوقهقاو قاوهقا | هکرد نعُحراددرفینا راد دغش

 نیسنوکسسطاقساردیفدأر مچ ابتو نشون وتو تار دبد چ قرا هدر :اهفصا تشددیفساردبح اعآدوکسقآ

 ردیدآ ایموم یرلکدندیساوم تقزهدرابد ضعدو نیناسومرکد ندنعواسوم لنوو اپ قو

 زدژراد فورعمر د کوک رنک هکر دورا د یک زمانوردیجسا فان یکحرب با فاق رسک سفملقسازلرپ ددوبیلارعقهدسرع
 ردرولاخ ٍتفورعم روقنمآر د سباوراح هدهنانولواروش د لا طلا لس هد رعرار د ځد نولرب دنفولوقسا

 لمقی شماری دردی اش قخاوو دیوار ید دوض بشر کر ربدینلبروقنقم

 ود اراک دارا زعت قان واسط هدیکرتو لضنعلآلصیرافلا لضب هد رعزدکعدناع وص ناكر ددعا وشد زاد هدشز دو

 تعاسرب کا اورولوا لانوط یشنآ هسصاهرزواناعوصلوا دروفرب کز دور دلتا هاو واتر هدنزلارا کرت
 هکروش دمت !نانلوا عضون روع ا قالوا ەدرلەنا زنم لنس ن وک كا وآله لا تازو هدنرژوارادقم

 هدنکرت ردهشدناو لان رکف هکردمتهانم ش لاک هلم ال مک شلاکسا 4 :لواربعت یرکراب لزنمو یا لزا

 کسا یدناوا فرق هنلح لفلواروپ شم لخضر اد کسا ر ولکه تس انف د ت هسا دناور که تدناضو راز دیاردغت اط
 لر رعردادص نداروهظ ندزاعونرا تخاف ونت عر سا دتحناەدەدغمەكر دهنسانعم قر قوغاهدنزو رفرف

 نارادویدیغخ سوغلنف نالوا مور لم دیسیرب هاش داب نالوا اع تل امرد هاش دابز وشم ردنکسا رز د قاوف

 لا یداب !هداعاولدردراویلعرص هدنزغآ ر دس هحوز یدنکهکیرق 9 كسوقل فاراد یر دن هکنوحر دن رسد ن مو

 لعانسمرص یعیهلا سوردنکسا یرو زم تلع سوقلبف یردو یدالنا مک ندنردب نکل بونلوپلماحهدانتا

 یتهدلاوو رات دلا همتا ردنکسا هموصعم نداد هلک عضو ید 4 هدلالخ-لوا یدتنا عفدوریسدت

 كننلاارز یدنلوا قالطادینرقلاوذاک او رلد دلوا بها ذ هوس ر دنکساراضعد هنسانعسهرهز رددیهانی سا

 هدنسراف ردیمساقاسمرص هدنتغل قور سوردنکسا یدناراو یسهنسنیماهدنزرطزوژن و كح وکه دنفرط یکتا
 تارفهدر 2لحاس اس هبردنکسا رد یمانینهدلاو ءاردنکساهدندنعراضعدوردیدآ نت قلاوذ ر دتنکسوراریذزع

 یآ تكرار کلود هنکساردهنسانغم ةنکساهدننزو رت لنکس )نکس ار دیسهدرکأش ر دنکارد روهشمر هشربهدندخرش

 قلم اوقمارصبو ؟رواراوط هکر م هکر دیفدا مزبلآهدننزو زج ییزمکس اربد مرد هدر رعردتل ۲ یراک دن ,اربعتیرومد
 ه؟رودروممسا هدشزورارفا راعما رده انعم لوا ت ندوب هزاکسا رد مما هنسانعم ی مرواصهتغجو یت چو

 تساردهدنۆک د هموعص م همه ثلات تات ن رار دس ا هد رعرد عود اور سخ یلضفاردر شنا نلوارسعت نسم

 ثلاث ردهنسانعملفکو نرسیائرارب دداتساردیذآ یربشفت كس دن ابودنز یربراویمانعم وا هلنسنوکس
 »>> ده
 سس

N: 
 هام قعیرولک هنسانعمرادنفسا زور برو زادنفسا هام برو رواکهنسانعمق ةاطم قلاش فالو قح تز دقو رد هاش

 1 رتیغت ینو لسغ هلکټو یمابل رر ورد ځفان هنتلعاقستسارار باخت زارا هدراد شعب تشم رض نو دق ةدرابد

 رولات هدا فاصهدفرظ نوک هنسودنک نیوصهسنلوا اقلاهر علا هدا حوزم هب اوصرار دین هفش رهو نیما

a 

| 

 یارب



 نایقبح بوروس رونهندح اعاهدننزو خاش ف حاتساراریدیلاتسهدننسنردید  هبرقرب هددنق ر هور د هنسانعما
 ینا لا بار خش هراتسا ر دفراعتم هلادانارتساالاحردیدآ رهشربهدناتسربط دابراتسا دابراتسا رونبدهغا دیو هزیلفهزات

 روس دید هر هک هکل هک وکقلطتمو راریدناوناصهلغ رخ هک نام ام قار دەنا کو ژ هاب زرا |

 ندمتافاضم ناعهال نتماح ل یک نزؤد هرقویراغلد یراغلب روند هزوسنط ییللت جوا عیار رلربد هن روم د لود ج ثالث

 روکناو مروا هدننغل یورهدننزو لفارس ۱ .لیفاتسا یدندآ هعلجر هدنشلانا نکدهدناتس دنهس داسر ددا لؤلدرب

 یمرؤوط هلن ان یان یاسا ووو نجل هزاتكت همصاهدننزولاوسمكلاتسا روت, دبنعهدیس رعرد هنساتعما

 ۳ یا تی ونلاف هدنسرو,رح طس هلن اه رح وماب راتسارد نما لعف دن داتسیا نالوا هنسانعمماسقو | ۳

 اف هد وللشم کرو رک او:لوکر دهانعطریکیآ [ روقح یندروط نولنکرب اوصهلا هچم یان رسا |
 ردس رغم خطا رودلوا هست لونا و ىد ەي دعلق لواهروابملا هلغلوال وک ظعدب هدناردید آ هعلخ درب هدنسدکاوا| 0

 یانو هدننزو اجرتسا اخرتسآ روش د سدع هددیوع رازبدهب لغ نابلوارینعت )سر دنا هلا انحف زارتس ارت

 لار روئلاوق نارکا چکر ردمعو یرمرفكلرب دوج راک ددیدنرز ز رحت ردهنسانعم خرس خن رز هدنتفل|
 ردزئاج هد لاا طاقساو هلا هدحوم یاب هن راتو ر دعف ام همتامنارعش هد نا ی شاو ق الطو حرم لسه را صع كنغار |
 نا ارطقو زولوا انس ی ؟تنزکزپسا ایموم عولرب هدینانول تاما ےہ مو هلمهم یاط نوکسوات خد ساطتس شلطتس ۱

 اا نفر اتو یون هدنکرتو نوین دا ید یهوک یایضوم راعوف یکح | ۸

 حدی دغو لوکهدننزو لعفا لتساردعفانورتز روم ىکا ایضوم سلاح هناضعا شلراو و شاز رردنا رعت
 نر قلطم هدننزو هنکشاهلنو هفتا هبت ردهنسانعم حسو ظوافجو روج هدو لعا سا تا و ءام 1

 تشهدوتشحو هغبطو ترفنهحوریسهدهاشجنکر وب نت و تشزو

 ولدو رریدسولاک.هدسرع رونلوا ریمعت هحصب رغآ هکر ون دید هغارغ !نالوا ضرااعهدوش وا هناسناوهملعاثاربا ۱

 حدر هل ااهرا مظآ دوتسا رونلوایالطا هده هنسکواتوتو واجوکو ردا هو يشو رولکهد هنسانعم ناطیشو ۱

 اهزوهطد اسکو یدنلوارک هکر دتفحهوتسا هتسآ رد هنسانهم لول موزجاعو ناشیرب و هدنامرد نوغروډ هدننز / ۱
| 

eند انچ انتا ود اوا  WR:كا كلوكنوا هدمکر ت هکر ودها لعدادانعو ل  

 ایج كدحو تعلاخودانعو ج متسآ نیدآعاطرمنمارا زخمی اتا ايتسا روناواریعت]

 شعتسو شتوا خیس هو ش شغزآ هری ذات قوغوصایووصکرون ده هرابلوا هد زو ےلقا معتسآ رد انعم دا

 هوادحو هرغابنالوا هدنس هفزا دراوطهدناتهماوه لوارک ارون د هرآ رها مین ا یا ۱

 ۱ ه دنا زونهنب . او شمن ایت یزغادکر دهرا لوآےتس ا کرب دیدراضموو رداکد لوما م تیفاعوربندنآ رونقوط|

 لرسو زلوکوا هق.دامشبح نارعهو لر لوابوحآ هل ریست ن ندیکیهواراکرد اراک رد جوی ما هل انار هو لو ۱ ۱

 ردوهل تلآ نالوا ربعت لیزلننکاس مجد نداد دکر نیم نوک خرس چرسا رولکهدهنسانعم تح ارجو روا 4

 هز یر هدرا ام ویال آ رب اسود در مارد وه درات وکودرولواییک یسهروآ ك رب ردقمطییازم راک شن ازودندجنو ۱

 ناسلوارمسعت غ نکولش کرولک هدهنسانعم مت رسو رارب مسو دارید. چاک او ردیارو عطزاوآو ینط بی ندنرااررلررو ۱
۱ 

 زهر هدرپنلا ءاروام هدنرو هلصوح یانو دنشورسا زدهفاب هنغنابش ف رر ديا لامعتساراش اقر د هبوب یر[

 ماقا رردیخڊ لبو ناقشیاب رد هننسزی راک دید ناتو ط هکردهنسانعم مشی ر ههر شیر مش رسا ردیدآ

 ا لومعمندر هد دلح ياشقا رلرد دوللار غاک اهدس رعررزودندندلس تانا .>- نقرب زر دراو یمه هرشک

 جرو هت اسو رازبد اتو قلاب هدنک ر تو نییسلا ۱ اریعهدس رع ردن . وطرد مخ 2رولوا هدنفوخح كعلاب یورو

 یاط رعطسا رد لعقلا بگ هددن رع عیاشص یاقتو ریو ردم وا لابقت ونالرا e ندنلاشم

 چھ نفطساردهنسانعدر فسا جراسا ردس یعمرضتساهدن دنعراضهرو یدنلوارکذ کر ردهنسانعم رسا ها هام 9

 ردنالوا للتو الدو یزاصییضفارلرب درزی هدب رعرد+ زس نانلوار بعت جواه کر دیعسا درز زهدعانو هناا رکو ءاطآ
 ناښلواریبعتقایهدروطەک ن. اہ یعد ر دی ا يرزمآ د نورا اھ را رد چو

 ابر هیوجر ام ردت امب  یرلکدیدزا وق شوق کر د هو چپ رام مس ہار نرو ج اہتیا !جاوفسا هسا ردنا ګرو شوخ :

 هد زو نیازیدا ںی ارغسا ردخل برغم لها اتو ع ضعیلادنعو سادا هروبه تغلهدن د نعرلضودو دورلرب د ج ۱

 هد ربع رس جود زعم كن هسا :خنرفسا ر دیفدامو هدترژ مرا مرفسآ یدیلوارکذ کر رد داوا

 ورق رد هتسانع» جخرطسا رسا هلن سرا فاک ات فسا ندیجماهب ر زور رده د ددر « رکرلب دندراضعدو ر دیدار رها

 ا توست



 ردهنسانعم خرم هلضف یمرت شوقا چم ی اخ" ےض لوسا ارد ےک هدولسر اف یاورد رهتشم هان هسا نالوا نفح

 هتنح هدر عردهنسانعم ناقلقو ریسهدنزو رتهمهلتسراقیاب ریسآ روش دید لا ضهدیسرافو رار دیا شوق
 نییآتنقلخردرهش فورعمهدنس هک وا ناسارش هکر دنفدا نو هدننزو نییآرفسا هلیسراف یاد نیمآربسآ رار
 هد و تهد فسر او تنیس او سر بساوزر تسآ یدنلوا هته دتل چاوت لروح یرلدد لل اوة ناقاقاخ اد ئرلرداعو

 هاشاصوصخو نارو لک امو باهم نیغ قفوار نوک عریشارد هنتر انعم نادیسو هصرع هکر د دناوا حرش

 ر هلنشراففاک كلریسا ر ولك. هنس اعم تالترو هزبتسو ردناشری راک دد نکس اسف فاطاش هکر دچا مربسا

 یراصوواح هدرز یعب ید تیار سفت هلا بوج هدرز لرب راض عبو ردندنعو هود یراصزا ری دهر هح الآ دکر ت هدننزو

 نیطالسیارسهدٌنزو روسر روشک هان اهلهم نسو لوهحوا او سواری ارون دین د هني دحز و رادو نو اتو یغاربب حیا

 هک رت لواءابطالانب بآ مرپسا ردهنشانعم نا ترو لک قاطم هلسراف یاب خف مرپسآ رد هنسانعارزوو

 تنرقسا كنرپسا رارید لوطن هدس رع راردنا لسغ هلکن آی ضد رههرکصتدقدن انس نودنا عج هودا جار هکر وند
 سن بس

 مهربسا رددتغل هد فو ردغاطرب یلاعو عیفرهدتناع ها یسراف یابیضزورپسار دیدار هشرپهددنفرع-هدنزو

 ماعو شمر ا هتيا نو رد هنسانعم شل و انفو شوا مو دعم هدنزو یرثهم یربسا و دمقدا موهدننزو معرپسا ااه

 یدشلوا طر هد هحوتغم سیرپساو برب سا رولکەدەنسانعمرۇدع وكم کو لا مودعمورواکه نسانعم لماکو

 ردهنسانعم خانفسا خانبسآ رازیدیندانوطقر ذی ردرعسا خت نا ناوارببعت قیر ان فراه لتس راف یان حة لو غم سا
 راردناروخحم هدشنآن اوکا یفد نعتداصارل ربدیددنس يمك كا ارز ولدتنسا اردهنسانعمخانسا هلن ون حف مارس

 نیسم" هامرهو ر درعا ییا یک: انوا كن هیسعت ةنس هکر دهنشانعم ذمزادنفسا هنا بهم لاذو مم مض مراد نسآ

 لوا بم هنررهدعا كلیادیع نوک ی فبداوا قفاوتم زوروهاممان یسهفئاط نایسرافورارب دید هننوکی نشد
 رد نجضو دوعسم لی سرُغ راصشاو لوکی اولا دندخ هدنرادشع نوک لواورردنارورسراهظاو ذعیدنوکا

 نالوا هتفایعوقو هدننوک زمرادنفماو لک م هن رزوا قلح اغاو یاوروقو قیلتحونامروا هکرددآ هتشرفرنو

 نادندیینادنسار رو د ضرا هد رعرواکهدهنسانعم نمزوروردل اواک | یتشعو یعظنت لا صموروما

 |هدنکرت ةس اتسرولوا یس ات دو یی نی رارب دلار ادیان روس در هنادقح هفوا نا نلوارتسعت ل درنه زو

 | یفلردهاشبس تشک ن هکر درادنفسار نیس آراد يککهنعورکیدو یک هنعوفرب تانسبنبو ررید لدرن خد
 [دارفوارتردیدا یسهزاج ك ناولې مانژاژتیدامادبایسارفا هلو مضو ییسراف یاب رسک ی ونیسما ردنتنییور
 هیسآردهوس ترم ج دهد نا ونع ی و نکتساه رکصنداب» رود تل او یدرمک هنفرصت هضنفكیا ولې نرد رک صندکںاا

 هدلبنالوا یکللاراد كمع قارعکر دیفدا رمو هدشزوناهفصا ناتهسآ یدنلوارکذ هکرد نفعها رسا هاا خف
 قرقوردکح هدنا تشنندنآل ماش طق ة هادا دن اوروپظ ن دنآ نعل لاج دو یدنار ارب دد و لازا داک هد ةلسردندآ |
 هنت كنمسا ناهفصا یحاص نادلبلا مجمو رازیدرولوا تغفل دیت هتبلا ندیا تماهآهدهدلبلوا نوک
 : ناک ةيسرافلاب هجا یادراداناهبصا ظعا نا تلدو هب دنا نیم قشم مسسا نامصالا کی دنت انام هل ترار عو

 خف دیا یبتنا ناسا ة يسرا لل هعجو هبسا لاقیو فو بلک للاردن جلل مساهایساوهایسا عج وهو ناهاب سا
 دیورکسع هیس ر واکه نسانعم خوشا ورکسع رسو هام تحاصو ردصوصخح ميساهنکوامناتس ربط هد هل ویا

 نویفارشا هلن هو دعو اوو هجم یاځ خف هروخ ديې سآ ردم رعم دیهفصار دتغل هد باب ضورد هنس سانعم بحاص

 ندره وح نام هر هد امهدلعف ود رع ندهد اما هادی رد فاسنا ملک مو هکر ار دنا قالطا هن هقطان شفن شراق

 تداراآ د مکر دهدرحیربر دراو سةن یکی ا نوختا تالفهکرلربدایز رر دنا تیسنهةطان سةن درکلفو ردنزاسع|

 تالورب هدزپن)ءارو امه دزو اتغیتسارلیسراف ےج یاعیسآ رده تدارا دام هکر د هعنطنمیربو رد هلک

 قلطمور رو دیددسعس ردهتسانعم ضاس و.قآ لنس ن وک: دنیاتسا هد رونا ریک رر د نارمش رلک ر ردد |

 نالیدرذضاص هدتی اعردیدا یار هدناخ برد اردکع دیاجیآ .دوردیسآ ردهنسانعم نولییو شقن قو هداس

 | مما شوی سر ونلوا رب بعت یالق ذکی ییدراغا قاجا باق راکدیبتسآ ردیکب وفآ یرغوط هن راد نالیکو |
 اراو:یسانعم جواب ةاننمیاتو نسنوکس تدارار د ید لوغیسار د هتاد نانو ار بعت یدراد نراه هکر دانوطقرزپ

 مانقو یتمروطهرزوا غانانداتسبارواکیخا لعف ندنداتسدافا رونلوارببعت ك کوا هکر دانو شب اتسوح دمی رپ ||
 ُ ناننلوا زىق یرغصهدناو حبر اسو ندرکسو ج وډ و هجواهدناسنار رد هتساتعم دعقم حاروسثلاد رد هنسانعم 0

 فاضوو خاتمو یجکوا هلا هفلاسم فلا اتسآ رد رعهدانعمیثحواوشاهدند تغراضعبو رون دیندءعضوم
۲ 4 

aرد ا اوم  



 هو سیا سیو سوملقسا رد هثسانعم هبلاش ضرار نادیموهصرع فسرفساو تسرفساو هلناار فو یسراق یابو 1

 ر روراع و نو او هد "رو تک ام او ترس درپسآ رو دردصهدس .رعردهنسانعم نسو سکو کد دننعلدرابودنزو| ۱

 رد مآ مسا تغلونارهاظر دفورعم هلو اطالاننو رار د لو طتهدسرعرار دنا لسع هلکنا نت دد تن هتسخ ۱ ۱

0 5 

 |! نالوا فزو مرد وج لا هدنزوریکنکر تسآ ردهننرانعم ناوکساو كك رکح ەو م دننزو هتسخ :هتنسا

 هدنزو هنسد هنیتسا زوس دیدن زغآ قاجاف باو هنسانعم نتسا یکی باوثاهدننزو است متسا متسا ردسعمارادقم

 هردو یکعا شوق 5 کردیا یردوهدننخل یورهدننزوهراوهکض هلا هلم هم یاح هراحما ردهنسانعمهطروع

 ail هلع نانط هرس ردو راص لضفا رولوا یولآو و یردو ضا ہو یراصردنا اس ی راک دید قوا یسح

 هو قلرضاح هدننزو ندذنس ندیدخسآ ردهنسانعم ایهموداهآورضاح هدشزومدرکت لا هیچم نیغ هدف هدشتا

 ناورشویردیسیرپ تل رهش ید نالوا قالتطا نیادمهدنزوروداما هل اهدحومیابواف ریوآفنا اردنا

 یراجیآ حوا هدهنس جوار هراوآ قراره دت الو لوا هکر ر در نجا ت الور هدئنزو زات فاران بار دشهدرک اش

 نيس نویس هی بسرشا یدنلوا ارکح ذکر د هسا تعمر وا فما لب مضو نو نوکس ناسا رونقا

 هلن رکددو لوا سویلقسا هن رب یدبا ناشنیسیعدننف تنابطیربرهرد یا نانو کک ییا بهذم بحاص

 روس د هریکرابوتآ نآتلوامضو نوعا قالواو كس هدر هنا نزم هل نس نوکس كسا رارید قا سویلقسا

 غاطرب بمرقهن الو نات الو ناتسیس هکر د هنا نعمدنواکشهدننزودنو امژب دنواکس دنواکس روس دید هدصانو یاسودغ الواو

 زکرحو محو نو وب خکسا یدنلوا فقول هب هموعضم ی لیصفتهدننزو را ذکهر رادکسار دہر عم كنو دنوا چر دیدآ

 ی رک دل تاکو رد هنسانعم نا دیاکه دزو ناد رد نادنکسارون وسد رم ر ٤ء رد هنسانغم ىس ودرع ۲ هلا هنم همم

 نا وار بعت ەتو همالوا هدنرو جر طس لسا راریدقلغمهدین رعردقح هوا تاعوقدماک هقشل اف کارد دیلک
 نوقیلسا رددرفم هلع اهسیتساو هراشسنالوا هد > ردندنعو سدلاةبط رارید لینا ندهد رعردنامت

 هد دزو .نادرک ناعما رارونللوق راشاقن رد ولی رک دند ا هکر رد خرس مسا هدنتغل ور هدنز زونوعتفالفاع |

 زیادی ید یتددلوا یی دب یرکنو ردیدا ]شوک نبر نیت افزود تن ساناز ا

 ردرواحرب رولوا نوکتمهدشنآ هکر د هنسانعمردنعم ردنجم ردنا ردیدآ هب ر در ندنراه رقدنفرع-هدشنزودنرد دنا

 هلتیسن هن زویر اهحوهرارید شرو م هدزارش هنمخت ردیدآ تامنربندنعودو یمهدینانوهدننزو اسورح اسوعمآ

 هجم نتسو ردندنجسقنح ابرار دیاری بعت یاب و رب باک اهدرب ضرب دما نییعت بارش ای امولرد ها رلالسلق

 یو لک دیک تو كلاکه کر ون د ځد هز ودر اعو نو او م اخو رار دهن هماح شایکس رت هدشزو یبسح نسا رادتخل هدبا
 لر وشما مانقماوهدنزوناتشیرد ناتستسا ردتخل هال هم نشدانهمو و روناواربمعت كلود ەن ی
 فرط هدننزو وچ وسا ردتغلهددلناات دیدشنو فا نیسرنسکو یداوا لالههدن دبقماو تمقاعر دما یردبناف

 هداس دکردهنسانعمولت آو راو هدشزو راوهر راوسا روئاواریبعت نیو اکی ونک هکر د هتان م ناو وسو |
 یو E FF یاحتوزبت ر رپ هدنرللا هس زواجه هکر کردی شا ارن ندی لکی یکم ھا نالیکر ودا ۱

۱ 

sna 

 | از زرط لواورردبا ترا طش را م ظاو هبعالمبوروا نیر الکد سرب یربهدهاز یا اورلر ديان هلکنا 13

 جر تردهرهشلوا ی .هذاح تیکه هو رددآرهشرب نا "اخاشد صمد بعصو راربدیراوشاهب هبعالمو 7

 | هدحومیاب رابوسا ریان ار ندنکت خاطلوا یتسربا لنز دراو غا طرب هدنسد یت بناج تن[ او ردةهفاسم]

 هاس عوبرب ردکعد نالہ هرق یعالواف اسدوسا ردهنسانعم راوسو ولت هدننفل دنزایودنزهدشزو دوم ها

 لوارکارالواق هعفدرب هدمنس یا رب هکر دون )یهجو تنقالطا اس راریددوسلاةبحهدس رع هکر دشلوا لعهنالسب
 هدأ دیزابو در هلا همهبم رکرحو همهم یار "نا رولوالاله لاسلاق هسفوص قاوبحربهدهنسیمیدلواق

 زدهنسانعم هاسو هرق هدنزوابرد [بسا رونلوا رممعتن وککتواردب 'وکن الوالواندنود هکر د هسانعمزوریزپ

 رک صندق دابق هلناوص تور دشراف ییوراد جاریابطا کو دیکر ت نوا هلاار خف بآ مربسا رارید نکات

 ردیمظعا ورح كوراب رول لواریسیعت هلجر هکر ری د دهر وشر د نيچ كم عا هد نانو هدننزو سو ام سویس سوسآ

 هلبوا لقد رولوا لت امهبوراصر دشابط كشوکرب هدندنع رل ض عدو راردوغعوصوص هلکنای دهد رصمو هدناتسدنهو

 هساسانانلوا رګ د هدنلیذ هحوتفم هساسا رده دیر کد هروسکم هزم هیات تان ردعفان هلع سرقت یداعض

 نانلوا رمبعتیشسا ۳2 دمعما خانفسا جاسا رارید ةنلةریدو قنسآو اسیر اف ابو ن نوک تبار تغاردهنسانعم

 الاغو زاید ناک مد ؛رعر اا وکو سو ردهنسانعمهامس و نیکی هلددسن نکسدا سیا هایساردهزبسفو رعم
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 اط سوطملاسآ رولک هنسانعمهرشک لاوماو ناسا تعج و ناماسورد هندزلانعم لمروکقرهرکصو ىم |

 زا گار دکع د یروماج همد اراد مرکلا ی طهدس رعهکردیدآروماح عولرب هدننانواهدننزو سونسلابص هلا هل مهم
 ۱ ر ر در فقهروماح لوا هدراتد عزب نو ګانو شلو انما ن دار شح ضعب رارروسهشدراز روک دنوم ادا را هصا

 ریغتر دیاداسفا توس نت رزوکكن هعصاناملر وسر: فخر ولو هد نش هش هر ودراورولاخْلح .وکریز ونلوارتخت ك خب هرب
 كليد نمت یزو رک غا ظاکرددعمآ ی هوکش رک هد ننزونو او "نوزلاسآ نم هشالقر هب هعصا لوس
 هدننزوتنک تسا سا ررر یانو واف ین هننزاتسهوبمقغاربب كنت امن یراشورع هوم لرهش ارتک ارولوا
 ید ههرهمنا نلواربعتتآندنرا هزهم جر طشورلرب د شرفة دا رعردلهاصناوحفورعم هکردهنشانعمتآ

 نمشدیسودنکهنشادزکلاکر رونلواقاللبا هب هنس؟ردا یورو الدوردهسانعمیه راد [تآ ن نکفاتسا روشد

 ئر تشک ق انطور دده درک اش ناورشوردنیعمار رب هلا هدلحومیاب رانا زاد مداب تا دنیرکع

 ا زدهزبس یراکدند قنتسا او مساهدننزو ےک کایرب شرا یاب ئابسا ردهدنا

 از الور را 5 اراک ار درومد وز فن زار یر یخ یا یراک دیدزمهام الهی تمام راتوقتآ

 ةدننف كةر کس تاورارروا هننراع كناولف رط یک !هدقدش وق تاز راو هنس هکوا ی همی دن رو یرایراوس

 OE ویسرافیاب زات سا رولزا رها هغیص هدا نعم ولو رونلوا قالطا هده هننکس رافو یدنحره ام

 رای دیددش نوک یی کین نواكت لیکم ورشوردهنسک نمزافو ید یش وق تاو یر ذت :رکستا هدشزوزاشید

 نادبمو هصرع سربساو هلا هبهمیازو یسرافیان زر بسا بسا زواکهنسانعههیوتسم ضرانمز یرغوطوزودو

 هژذتنکا اسیاتویسوهدحو هیابرمسکو ن و یسن وکی تسسا َتسدسا رده انعملوا سدزتساو نیرپسا ردهنسانعم

 ناثاوارممعت انوطقرزب لا حق لوغمسا رر د هطرلا رذهنمو هصفصفهدس رعر دعما فلعنانلوارتسعتهکول

 یازفدز وغو تا تنا ارز یدالوا هست هلال اوغرسا هل غل ؤا همش هنغاوق ټی نامر اربد قر نقره دکر ټ کردم

 یاعص هک لو نو رول ن وکو مال ےک چاپسا ر ار دنا لخادهن هب ودار لرب دارید فای رتهنعارسو ردهنسانعف

 دراب ززد لنا بان داو شتا ةي هد رعو رادلاځز شدرهدناسارحو تنشهدنايفصا ردیع«اتابتنانلوارییعت
 ءدننولوا څرطس ندان نیزرفو بسا ۽ ردعفان هح ورذ نالوا ه داماو هع تاحارو عطاع ید نال سو نسدانو

 نکشواهپ نانو نینوسارونلوا مر اک ید ندکیبا هبلغ ههه قلطمو ندقلوا بلاع هن هنغیرح بورا ق رخزرفربو تاپ
 لستسا اوتار واک ەت كمردتر کتی از زدهنشسانعم هدهاشموقعمولوو ی دنبغلا دنزابودنزدنتزف

 لوغتسا لا« عمیشو قات یان شوییسا ويسا هلوا قارسرتآیسهشب هافبک یمن رخزا نآ نزولی

 هویمو رواکه سانعم ناوضساو کو هنسانعم لغبورطاف رد ینفحرتسا هدنزو تسپ تسآ ردهشنانعم
 زددنز تاکریسفت مانهلذتس نوکس اتارا د داتا هکرد ییعایرسفت كش اكد نزابودنز ورو دهدهنکدرکح

TERNیدرو هد نخ اک فو هناشز ءیراب ترضح بودا فلت معح تشدرز نالوا سوح  

 تناصح نکرد هعلجرت ةدتلاا رادتسرو یدلبا فرتصت یسودنک هد شو ن نمد ۱ 7 دکردناک یکی دانا اعدا ود

 هزاتشم هر ات تنارارب دهزب قع لوا تامار ۈشكەو قحهسواو وا هدننرو "ناسف ناتسا زدروهشم نا

 نکردنکو قحردزوط ندشاتسا ردیضام ندندشاتاهدنزودشناسیسخ دناتسا دساتسا رد هالعم لوا دو هدنزو

 ار رود لغب هدی رع روتاوا ّیعتر طاو هکر دا هفورعم هر اد ENT رد ةا چم ناوزکو یموقیلآ

 هدنرو لک هی رسا كنرتسا زدیزو جاكي هپماچ.ەكرۇښب د هنر تس | هماحور دلو ةنم ی دلوا ندب "قدرت ن وعرف

 مدآس وکعمردنامن ناشلواربعت نصوزباو مالسلادمع لبا هم اع فور تو مصاا جوري هدتزع کردایک مدح سا

 یرالاوقناعتم هرب زنا وکر ډراو ککراو ییسشید رولواهدن لز لک اکو وسکیرافیلو رذذنتروص

 ید لاله هال ار وق ابن لورووهدناکش مدآ کیا شلراص هني یر بل ذک یرلقاباولی ؟مننراتدرک

 تكنامنلوا نور وتک قعتوارو تونل بدارب هنعرب وة كلر هدف د شلقب د هنکو ڪک دوز راف یفارطاادتباندلجا

 | ارب یخد تاسنلوا هدقدلاص هنا نونارصص موج تاکراراتت نارادقمرب هنکوا كياکهرکصندکد رکن دنکوک

 كنابن لوالردنادان یعما ناو هنس كص رب هکزارب دو رولوا لالههرکصندنوک اهربروب نم نکلرابقبج بوو ق

 اوا ةت ون زکه وار نورتسا رژرتسا رابوق یدوهعموضع هنیعب کد لص ل وارا هتسزا وقیلوضعرپ

 د)علنز | نقع يجدر طا یکرظاق قیعرتسادنامیمانعم لروب مع تغلو رارندربصق هدیکر و بقع هدسارع هکی راه

 ردهنساپعمنتسزو قمایقو قلب دنتخل دنزانودنز هدننزو نتنوردنانتنورتسا رپ دانا هیبشتاک !ییزاهتایر غوط

 هتسا تا
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 نداتعا مکشرا ردهباک ن دقغوط شاز سف وو ناتو كد وسزوسزسهظح ال مورک تسدزسرا رولدا انک |

 از نوکس معزا رونی دهلج هد .رعهکی سدنادول جاعا هل همجمنغواز نوکس غز | ردهباتکندکلیا تانو
 ی هد هننسک دسافیلهدشنزو تاذدب تا تک را زرد هقشعه دی رعر دیم | قوا قیشمرص هل هرو کم وهم نغو

 ۱ ردمسناتعمدنز رفو لغواهدنزو مزع مرآ ردتیاش نیک فتو نا چاپی ابو KT را
 ۱ رولکهْن رانعم عو وهلو زاواو سدو ر د4 دهنسانعم ناوازقوقوخ هد زو لودح لمزا و روش دنا ەدى رع
 ۱ بنزا ردهنانعملوا یون اواو خش هوانزا ردیدآ هح ارب ندنرلهنحاننادمه هدترو وافرع هلن و وایرا

 لد نتشرراهزوک,شقنرآ ردهنسانعم هرفوزوع-هدس رعوردهنسانعمش گرو تجزو ك منقار زو به زام ۱

 رب دوقوفدنح هد رعردتابن او درب کردو توق هد مہا مدنزودرکشًباواو دروزا دروزآ ردها ندکمکحتراقحو

 هلنغور زونلوار بعت لیفرتو هغ وډ یراص هنعو ین تسیو هخو هر ةو لیفت نان هنعو یرب هد يک ټن دنع وته و
 یرسرس یرو ]یروزآ  ردعفات هنعاونا عنج كرو ردرب ا تیرا دال رس نت :زسهسفلواالط تواب دانست لوص

 اهڑا ارهرا رردنا لامعتسا هدهودارولوا لنکید هدّساعو نلاعر دیدآ ار جش نالوا عت یاجهرقو کسنرفدوع هدننزو

 ۱ را زداملعتادا هکر دهنسانعمازز هدنرو اریصن ارزآ ردیسلصا ماك راملاصهدنزولام زد هناا یه

 . نش نالوءدرخآرددسانعمیوزو دا هدننزو شینک شوتا درا هنسانعمدایرفژ كتابو همر ءاحوهم هرقدح هدنز ورم

 یتانعمکیاهدننزوزانخ رازا ردهدنرک دهروسکم هر هه یاد باب رونلواربحت هاندا دیک ژر دستم باره ۱

 ۱ هخاناو رولیراصهشاب هکزاتسدو قیراصقا هنسا_نعم بآ نورعف یک یراب دزکدو یاچو ضوح یب دكيوصیربراو ۱
 رعد تر وعو یراق ک ردەنسانعمنزەدبء رعو یک قلطوورقچوراواشون زو طرو: وب د یخدهرابناسل لا هلنک ۱

 دولآلک دوزآزا ردهنسابعم فوط قابا اشا :ارازا روند یدهیاولاوللثم هطوفو لا ټشېو راجو رونلوا

 رک ذ هدهخوتفم ہا لادےخف فدزا ردبفرط هنواكنوخج ب آه دننمز نارو روم .دهنسهکلوارهلا اروامهدشزو

 نالوا لصاح ندنن اقا مدابیی دن :زووکرب ودرآ ردهدب یر هرمهثلات باب ردهنسانعمفد زاناتلوا

 هک رع خص ین هر یزاتودزآ روشلوارتسیهت صون اغا هکر ولکه ننسانعم ح2 قلطمو رارا پب اواح ندنار دیجسا غم ۱

 یدنوآ هدخوتفد بابر هکردهدنعم نهومهلصتن هیتر اف یازت اش هکدانوا رد صو كج اغایراکدید ظرفاا

 أرریدلولّوئهدس رعردناروهظهدندب هکر دهناهدرش نانو اربعت لک لیسو افیاز ف را ردا ید انکو وتغل ۱

 هلع هلفلوا ع ونطمهدتزوصردزااترثک اردهشانعمهچهم ر ونلواربسعت لء کی سهبتقصسهددنزو کار ردزا
 كرر امنالس :كوسهدنزواهر > اهردژا ردهنسانعمناسنژ نالس لو ردزا لصاردشلوا لعهدنا هللامعتسا ۱

 بوضغووالد رد عیجشودیژرب كن کر داكد عج باد اهکهدنرخ آ اورددراوین درس اههانعموو هنسانعم| ۱

 || رم ةدنرزومآ راد دتناقالطا هکا شر لا اصوصخوهاشدادلا ظاموعو زؤر دیندهزا هننسک لا نخ وا ۰

 رای دالدا قالطا ید هنسو دنک هبا هخالع و ءدعد راب دیداهزدژااک ا هلغلوا ثداح هضر اعر هدنلکش نال ندناطرس|

 تنذوسآر تلف یاهردرا رردهنساتنعم اهردزا لاهدزاو اهدزا زوش دیده رل هیت نزا

ms 

 ۱ نىشان ر رسا ھر دا یعبنش ند هیکفروص تردقرقور دیراعضوفوسکو فو دخ کر دهد

 ورا روشدهتسیدنادوب جیعا ماه خم نیغ وارن روکش غرا غرا_ردم درب هب یاش ب طق ەد را رارمک اب دو قا لو فاح

 ندا ردهنسانعملبش :و لطعمو راک و لمسممزر زس وکو زرسّسناه دششنرونان ترد ناکا | رار دلج ەدس ز ۶

 رددنشانعم مود ناکز اهدننرو ناولې تابنکد را زا اید بهرپا یلسفقو هب وسق كبش م قمر هدننزو نخ

 ضصوحو كشهو قاب نانلوا عضو هنسازا وب اب هدننزودنک دنا رد : ده نایک نانو تاک نهکزا

 :هنمادناراسو ەتسەچج كياسنا فک < قشروهدننزوكنلب كرا رویم ن چااپ دز مزار شاو

 لناکهدنس ر عرار ید ین د کھ آ کی کیش باز خف ۷ زار دة شیلا شاکمهدس رغندیضعو ندقاراسخارولوا ضراع

 رد نفحنامزاهدنزو نکلا نهزا نهرا ردهنسانعملطعمو لر لمهمه دنزو نابرد هل ااه ناهرا" دو دەرۋ

 | ناس یهحو !نوارواک هنسانعمندتمو قدمو طاصور دهنسانع نطفتمو طة تمو فراعو لماعهدننزوریزو زا
 هح وتفهم هزمهل واتان ردا ی انکو تغل ید نوا یزو کر اهدنا حوا هکر ده کنم رهزمهلصتمهب هله م نیس

 ریظنو لش مورو د نواه ك دہ رعراردجدهردناهدردنسانعمهزا جو لا هدننز واسر اسا ر دەدنرک 5 ۰

 علف دند نعرا تنو ل زد کو 5ك تای راک دید قوا نحو قوا یدک هدلنزو نوط الف نوراسا ر واکه نسانعم |

 هلي وازو هدنیزوهنلاوقا هیساتنا ردسگنوهات ۲1 ماو داخه هن اع هلا دس هزات ی ییقوحس درون دهنکوکی وز | ۲



 تاتو ندان تدارحرا رریدلولّود هد رع زدرل هب اد ندا روه هدزح هدر یک جن رھ ه دن د کا ۱

 راپ ذی رسد نت نارو یولراضعوردر اب لوس ور يک ینوز دانشور ایر نت ام كنزا

oN: 

 درا جاو تاتاو یطسو لر اب لصف خد موق مم هامرد هنسانعم تا ستشمودمامدرا ارزرزکدهننح ییعدرد

 نوصعبدلوا ناشنن دن اعهکاب وکیل غدا یفویلا دتعاهدس اف كیا اوهو ناو كن امزو یمزو یدارطو اتو شن

 ےکو لاو رعرعهدس رع ردیرکد یدیاعآ جیدرا هکردیهو کو رم مساارن :وکیب سرا یدسنلوا هیت لاو
 روحو قتسدو مدابش وروو شوفو شهوروح هدشرو عر ن رارب درع ءرعلاةرعو لمالازوحهنس رغو

 بیا نوزوایراکد اب ادن هنغابارا وطهدقالتواو یر TEE ae O pi روم دهنس هلوقم

 ندتافاضم ناار هد تزوخکرپ کا | رونلوارببعتییا هلوطو روا همت عابشا هد رکرت کر ون د هناغرواو

 ردي هيس عشر وېش مبا لوا یر راو یمانعم تردهدننزو مره نمرا ردعقاوهدندحرسرپتلءاروامر دیدآ وېش

 جنارر دیدآ یز دلب یرت رشم ثلا رد قلعتماک |یماظذو تیژر لی اصمو روما هعتاو هد نمرازور هکر د هتشر درب ا

 انسب لع یت سزردا کرد فد اسمو هدزژ س م ره و فا رددنساشسعمراهالاد .دّزمرا ردرابدنفسا يا مات

 ردهنتنانعم ساتل شاباب ندکوب هدر و لدرا Re رر د جدهنسمار 2 نمره دیرات رض> مالسنا هی

 ندنس هلج هشلندنلا و ام ایمراموقرم ایمرآ یک نیکو هنآ
 رردیارسعت سیمی < هماع هنشانعمفرح هنسننالوایرک |هبنابرب هد رو بد ص برا روید هرامن

 هری وبفرولواثداح هد دور وقرا هت ش باراک فار او رون دیاح او هدر کر نو حیا هدنز تیکت

 رسم یدانححو تغل یدب یال هدناب حوا هکر ډه دنع زر هزمه لصتمهب هک دم یازنامس ہب یی رب نرا یکیرهتنش

 چ مدزازآ یدنلزا فیتو هلفلواهبارتنکیروهشمهدننزودوی افص دزراز ردها چوت هرمه لوابات

 زد فها چ وایشزب هک ی عوط هدرطاح هد دنزورفعج را ردهلغ ناسناواربنعت هل رکود هکر نادال ول ممد الاد

 قالا کلام هنس ةزو یرابتخا هله جورب هلړسر افیان ند راک ر ز ندشراکرب زا روند ظفحەدب لرلی چ مخ دهزیکرت

 رد هن ساع مزب زا هدننزو حرکت مربز مرزا دونلواهاک یخ دند ةلواهرزوا باتو چپ و شالو شب د وشتو بارطضا هل لاکو
 د ند هتسنر- دمو عو ورو نلوا نر ته در ج هن د هناصلخحو هناو داصهلرانخ او عوطندل دو ناح .نادندننرا

 شخلواراحدا هللا عطق ندنزاعو یدک کر قناواربعت یدرال شو شا ندشید هد زج-الظصار و نلوا هر انک

 هلکتدنا نداکو کو ناح شنشوک,نیزا < ردهدلاملوا یخدرانو نادبدو ینزاو ودو یس زا رولوا عدل ام.

 با نیع ڈک نخاتنزا زونلوادارباهدعق وم كح هد تد دوبغو تمدخ هنابصلح و هناعداص ا دایقناو تعاطاو

 هی ندمارتسونزا راردیابانک سد ن دتی ڈو بعو تعاطاهلبلت ےعصو رد کند هنسن شخلواراخقا

 هلتعارف .هیلکلاب تەينانلىفن قیالع بوک اونداین دون دک لپ ازازیاو شک قایفیکو ل اوجادیزارو رس ىلع

 زر دیاهیانک خد ندقلوانامداشلغلر راما مو ںولظم لب انو ناد ذخو روزسمو روناوا هام 9 یدندکلک هبودنک.

 لکس هد نرو لم جرا ردنراسع ندعت) اف هدرطاحو قعوط هدهظاح هکردهنسانعم ریزاهدننزورمصقت _ربیزآ ردا

 تسدرزهدننزوتسمد سهوا رذهنسانعم ما نمو قیالوقیشارب هد:نزورپسفا ردزا ردهیانک نرکعتا

 ار تندزآ 2 لا هیانک  دکعایا دس انو دوو ندکشاقو  نفرکربتسدرا ردهلسانعم موکعو عیلیمو

 نتسحرهذد تسدزا ر واندنویدحاتو ردکایزلکدروشپ ندربجخزسهب ام هکردرطف نان هلیسراخ یابےف

 1 نطضمویلاف تولوارا نخ | ینودو خم و لینک دل ندش تشدزاو نفر تسدرا رونلوا همان نذک با تاقوأ

 | خهدننزوفکرد تفدزا | قدناوازکذ هکردهنسادعم اب تسدزا .ازفتسدزا رونلوا هبانکن دةلوا برطضمو
 مولعمات هک دهن ساتعم مدر | هدنشزو یدمه .یدزا راریدرورعز هدس . رعرد بجا هویمیهوگنانلوازببعت

 كل هدنکتو كمهر وکو قهحاس هنکیاو رد هنسانعم عیصو كمروكنرو قمه هل از ف ندا زدیداروناخیرپ

 | دە هنس نلایولو ردهشانعم خونضنو لاو شخلهدنکتر دلوعفم مسا ندندز باز رسک هدرا ردهنسانعم

 نالواهددنشجماج هدنزوقلبا قررا قررا رونلواهبانکن دقلقا یرغوطو زودهدع ا ندماررامن هدزا روسد

 ندنکحهتیدنآلرزا روشلوارببعت وکه کرد هنسانعمدوبکنرهدبنرعور دیجا طخ یی درد ندطوطخ ید

 رتحد مان هدسرو تنکی مایع ناو لاب تمرر تخدسرزا رد هانکن نکن تقدوناعماهدهظحالمو رکف

 یزید هکر دیدآ ارهشرن و یدلدا قلهاشدانیآ اات تیمی هو نک رکی شرفا رم ورسج

>. 

 نالکتکننعرس ندشناوزآورشزا رو لوارمیعت نا خیز ک اایاونتو یمن هاد کش نتسحنابرزآ |

 هرانڪڪ ۳۳۹
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 زرو للو قرا ول ردفورعش رولوارمعت چ اعا هول ردرعایاغآم 2د هد زود ما هل ےس زاف یازوهدحو + ات

 هدشزوهناورپ دناورا دزاورا یدلناتد اورهدنزوربخ رحم هاا عب دشا زو ردس ہ زعم مهد 9 ودر طز ارد یخ دن رور

 ساد را صعد ر رود هناورا یدهبهود و و رد طم یر وع هدر نععتمرد ىر یر کر دشا ونس قام

 هدننرو نکسوتس هاو نو SF ردهنسانعمعاتمو لاک شانقهدنزو سورع "سو سورا راز دت نان اهژذ

 هدنسحاول نادمه یرراو یعانعم نوا هدشرو دنولا دنورا رده: انعم یم ابو یدوهدنتخلدنز واز ۱

 کردین هر ادأدب یر دی تاء ام رک ٹ لائر دچا طرح راک اشرد هدو سآ تاذربماندنورا ندر اک دن ار دیدآ خاطر[ 1

 ارز کوا هدیه و نشاظرازاش زا اوا دار دارانو و هکر دهجشحرن ه دنت الو نات سس نهار ون د هلت د
 ردن العم تپساو هوکشو ناش عدا زد هن شانعموزراو ت تمدید س دارۇل ۋا ئزاة ازات 7 نا
 رد هننانعمه کو هصالخو هدر شاعر دندآیرادپ ك هاش سار ل عاد هشنانعم ناکاو ه رتو یمهنطن ذا

 هت هدنشراف رد ما لع نانو ر یبعت قرا نیجرکو کن دنعاوا تایوبح هد نانو نوت مسکوار مط سنوزا

 یدیاراسوحم هک تنلهاحسرف زو د ةر هتن لوا هد رو سن ساورآ زوم د ماجا یره دنن عو كتلك 0

 رارید ید هاعرواو هس اشلرواندنلن یی کوژزوقهن ززواكنآ !نرلب :ایساژ ناول نالوا نطو صد ةو ی راتب دونغ ||
 هزارتش هدننزوناولرپ هنا هد دشم یار نارا رد هتنانعم ناما هر قو تام هندو قمهنصهدنروسورب نورا

 دنه هرفنکح هدژنزوتشرز ااه تفهرا ..تفهرآ راریدناغرا هلفیرحت ماوعر دیدار شرب عقاو هد هفاتسم حرف یا

 تفهرا كس ترد هناهح کرد وب یراعزو ردر ال او کما یوججردهفئاط یلاراتاو ردیدآریمغس ربهدندابفتعا

 هدنس اتوا ناب دن هدنشزو توخ ترآ داانا وازبذپاتفو مدعنم تاعوا لب هدقدلوا ماغو ر زدکعساک
 دنع هزرا ىر نتدبعل اقا هکر دو یزلدا قع دعا نقل لاو لواردراو هاکس ناز میظعربهدنآ او ددا هدضورب

 أ هدد الوماشهدنزواجسم ارا را رار د د نج كنهرا اک اہل دس ودر دوف دمهدن آران رشسآ ار ك رل رم طح
 عباتسوحانویوواهدس ر ءو رددنسانعم امو یک رو ریز هدننزو سن اهلا لو مچ یا: سرا سدرا ردید آهصقرپ ح

 كيرا رد هانم لر زو لقاعهدنزو شیشک شورا رد هنسانعم عرازو یتک دی رعدناهزمھ نکو ردهنسانعم

 ردهدنرک د هروسکنم هزه فا باب رون ددنعبهدش رعرد هنسانعمرودو قارا هرن تغلدنزابو دنزهدس دنزوت رش ||

 یقوکی شب یر کم كنج امره یر دراز ورک ومهرزوا نهد مو ند هکر ردنعماهتژرفرپ هدتزودرک درا ||

 كیکو كمن باا د هدرول مزورو ردقلعت هاک !ییشعو منت لالناصمو روما نالواهعفاو هد وکلوار دچا
 کر . دهرومخد فعط له 5 یر اهدنزو اکو :IEG رددوعسمەدن دنع نایسر اف ك مک هدنسسو هارو

 هدس رعژ رد یر زاس ۵ نالو ارم بعت ك خرد صح “رب نالاجر هار خش مرا" روللواربسعت یدئنسحو یدئیس

 هدشزو نافرک نامرا ردنس هناشن قواهکردهثسانعم هلطو هط وو ردیدا كنعان نالوا ید لقت تنج داش

 رھی وهی دیا هیت هدلنزونابهغصاهلسزاف فاک ناکمرا ردیدآ هدلبزبو راربد قیر ياغى دەت انشا

E CIT O EON TE 

 هبنسمرا .یدنلوارکذ هکر د هنسانعمنم را لمف ن "مرا ردنلبانقهتس تو کرد تبا تذایهتو هیات ۱
 شر یس بشود کو زار شو یر موکت هزار هل دد کشا اردندآ رپ فورع ۱

 خورش هدوحوتفماسمراردن وبما لغد مهر دور دقورعمهلکچ د لغبلاسآر الا هکر د صرب نالواسوح ۱

 | هناوصشخلوا قشردم-ما لوکی اود ناسنلوا ری وص نات سسر دند نل يبق عاسا درب دیرا ادر درا ردهتسانعم امرا

 مالطا دینار تا اکر کرج تب وام کو کی نزراضع! قزاز واک ندشسالو ناتسنرذکو کرب هن
 نادر هدنزو نجرح نیخرا ارد هنر همومط همراه لیلا ب بای رده ینتیح مد یلوانتودیفم هتنلعرساوب

 رد اطربهدنیسجاو نا فصاهدنزو ییعیوش ينرحرا روش د دم س هدنکرتراید ناو لفظ ذکودهنسانعم

 یدرا ردهنسانعم ندرا نا ناوارکد هدهجوتفم نو تب ندرا را رد هلن شش اتعش نو بیش م دن زود رک درا

 ندوه ات رر درانهدس .رعردفورعمهکش بز 1لواراویهانعمترد + تشه . یدرا رد نة تشه ی درا ۰

 ردلا لا لم مس مدار دندآنوکی نجوم تر ذتدم یکم دسر ات کردییآ کی ا

 یبشعو طب نیلساصمورومان الواعقاوهدٌمآ | تشه یدراو ر دما هتش ره نالوارون بس ه بس هطف اش لراع اط عد

 قیمت رله دعاه مد ادمغو شح ن وک لوا هدقذلزا قفا اوتم هلنارو ر ماب هام مان هدنرلب نابسراهو ردقلعتماک ۱

 لادجو كنعبباادعاو لسا تاحاحندایهاو نطالسو قمراو هت راد عمن وک لواوزار دا دع خلدة گرود نمزوز

 تو مه فرو د نند ناکتتش درا هرو نمزوروردز تعم دنا نم كليا
۳ ¬ 

Daz: sang 
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 نادنرآ رر د یقه و دهوضع نانلار سعت كرد د کرد فف جنر هدننزو چ رح جر چرا رار دهن ودق

 مانزاترپ مشروع ی ہند O RO PT زا ورا ااف اب تکی يا

 یو

 ۱ رولوا یژلکبا دنفایربغ هنلخ ادهدنب اوچو یراصو دنز دم مدابزغضزار دنامز ملا تیز هنعاورپ رلازول هد رحم

 هناک رکیدو ردهنسانعم نادراکد مع راک ازوس یرح حاصم :تولس .شیاهدشنرو شززوهلفاف من طی 1

 زون دهبهعلت نالو ةر ارش ەد نزو لرب كرا ردقودهاشخ دهدش هج کیاو ردرلذاع هکر دز نشم هبا ناز اک
 ehe ندنرلابعما eb PERE r ی الو ناتسیسو زو نلوار بعت هلق چا

 هدیکرت روند یخ دهپ او هناغروا ق هيل هنغااراوط هد رازفلعو یع مو كج ەز ودیعلاصلراقح وج دلدار ےک رف ۱

 قاشخبهدنتا دن ابودیز زهدننزو ن یکتا هلن ةانشم یاب ونون نتنوکرا رد ولعت قرهشهدیسرافو را در لا عض

 طامرا رونلزاربمعتقر[ کاج هکر رد هنسانعمپآ یوچهدنسلدنزاپودن :زهدننزوامفصا اکرا ردهنسانعم ند

 ننکعجلصا یداکحورول واهدزابحج ردرکشرپ هه هب امر ددا یداک صشهدنتفل ن ءلهاهدنزو ظاوطو

 هداتسدنهو راربدیب + وصیزاک ماوعردفورعمی وصیداکررروتکز ی : وص مارک اج روداو بشوخ هدتن اعردندآ

 هدنززواهلکتاروهظ هدننام ز كن ا موتح نمطر دیدآ یفانوبهاشدایرب هلن ااط حض شطامرآ رتطامرآ ردقوخخدف دنتکلع ین کد

 عاردرب یاس رولوا تن رطع رددنه یاود هبدس هب هقرق هدنسغل ینعهدننزولاکر .لامرا رار در ذ شونه ر وص

 هردو دعا هنس غاز کر دشت لت امهیدراص نالوا لمعتسمراوا از رغولو كىنو نتمرق ینرپیورادقس

 ا رددن انعم ترسحو وزرا هدننزونامرف رد نامرا ردتخلهد هلذاکیلدن مالو رر دید نع شش جوی بوج

 ردهنتسانعم رول م لامراو زولکەدە رلاشعم تمادیو قست خیردو تنحو خرو رولکه نسانعمییسو كماو

 | هدننرو لبتارزع لس اس امرا رده ر انعم قلوانامشپ و مدانو كل هکحوزر او ترسخ هد زو ندیناسرت .نددنامر
 رح هل سو ههللاداسع یندرانا ید شعد ای | یزام لاخر ارت هما هدازهشرب رکید مانلمت امرکه کرده شرب

 جف ییهنسکیما انحف کن وکره یدیاراتاذ تج مخاض هدتن اعراب دادا لوق هل ظو لم قلوا تمدخو
 ةیفخ بو لتق طب رب راچان ن درانا یدیارارر دنوکه حطم نوجا غو االط ران ال ندناروهظهدنروموا سرازغمو

 لوا تسهفتاطضذاوک | الاحیدنارارریو بودیا ین رکن زق سویدبارارروح اف دعاطتودناداز ۲

 اادیرب ندانتشا زون د ناسغمرایندهدمکسنهدنزوناولهپ نابغذر) ۲ رارندر دن دنلسن مود یراد دروح اف هغاط

 و اه و درز قارت ناز د تخلد نام راد مهد رعد هی یکی که حاد کیک نر

 ناحابرذآ هدنزونزرا ؛ نمرا  رواکهنسانعم مر دوراش دو هاو نوتلاورارب دید فضا عهدس رعوردزلاج

 نان رکا وراقي كب الع ندناورد یدلو مكن رپشسهقوشعم لو سبخر دیدآ تیالورو هشم هدنناتسهو کب
 ادنی کتو روو ۱ هکهنسانعشیحاصرارقو مارآرد قق دنمهد مرآ هدشزودنزرف 2۷ رولوایفخ جد

 هد زو نبخ هم نمر ا« ردهانعم لوا یدوهدنزوهدنمرش هدنمرا رونلواربعتول رکنلهدزجالطصا
 رلضعدو هب نر راض عروس دیر لانامر هدس رعردیعم یران نمد يمور تغلوردیعما لغو اكناونب یطنل

 یسدخارلزوکو هجا | یمعطو لجو ی جدی کرار رارید لقلفلا بح هد رعرار دیا قالطا هن رهنادلن رم

 نومرآ ر ردهوسم فرعم, هلعساود هکر دیفدایمو هدتزودوما دومرا دومرآ رایدیدردنمخت یراننابی راضعبو زولوا

 نتتومرآ راربدنویرعهدس رعرونلواربعتنیشد کردا نالدریو لمعلا لبق هرجاو داعرا هد تز و نو در ڪج

 داخه توبا اا ید اا ی اھا تی یکی مووا هدنتغلدنزابودنز هدننزو نکو
 سدقلا تو ةنع هللایضر بلاط یانیان عو مالسلا هيلع رضخ ترضحو رد یعماربمعس س ندنراربمغرس

 یدلیارارقو تکمو یدناک او یدروطردیذ امندندرمارا هکر دنفحدیمارآهدننزودیمهف دیسرا ردیراوا
 زقتسموراوو نوعروطو شمروطردلوعفم مسا ندندیمرآ کد یقه مر دز و هو ضد هما هنشانعم

 تاسواکه کر دنلغوا ین درد كد اشیکهدننزو نور نمرا روس دن یک کک روقوو رد هنشانعم

 ضعبلادنعورا ری درداشن هل هد رگردفورعم ممدکردیعمارداشونءدیناپرسهدنزواس هم ا انسرا ردبردارب لحوک

 یک ذو لقاعناثردیجما ییور مکحرب یربردراویسانعمجوا هدننزونونغرا  نویمرآ ردینانو هروب نحت غل
 زولوارسکنم سخهسناوارسک ندنفر ط هبز ددا شا طرب رولوالصاحهدمور تلا دهنسانعم تن اطق تحاصو

 ید: هدننخل دنزابو نزا هیت شات ټا ردتغلیدهدننزو نربورب اراد رال4 کشی

 رد ؤا رب گتیا لاننا ههاشنو دد رف ه هرکصندہتوف یدباهدنحاودرا لاج ناک اتر ارب لیس هرس م۵

 یاب
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 رربدحرح-دمدنوارز هنعوتر رو دمور لر دیاربعتقابرت ٌكلجویکلهود نوک یحاعا م مسرهدنکرتلرد لی وطدنوارز

 ردرفد)یعو هدننزوكنزرا كىرا رو هشبأاتغم یی و نیا ەد زو رکی بدر ورا دیک
 كلا غاص هدقدتازوا هداج کیا ب وحنا ی کدانتیرللوق کی ارو دهنسعمرا دق مز مکی دند حالوق هد نرو شخ شرا
 قمر هنروا لا هدندنعرا ضعدوردترانع ندرادةمنالوادتع که نخنوا یرلقمرب كلا لوصندنحوا یراشمرب

 رریدعاردهدس ر ءردوب یراکدیدشرا لاررسک هدیکرتر دون یو ردترانسعندرادقم هراز هکننربدنتشوا ۱

 نوکسو رولکهنسانعم نمغاو سلور د هنسا نعم ظة تمو لر زو لقاع هد اار ر سکور دیدار شرب دانا ناورشو

 هنسانعمامنوخو تید یریردزاو یساتعم حواهدسرعور رولکه دهمان نمجناورد هنانعم عارذ موق یعیخ دربار

 لاعشاوكمردناولع شت تلاد هتاف لادن .تموصخو كح واقلاقاقشوداسف هام هنسک یک افا رد ||

 انسور هدنکوت ردرهوحی راک دید رونلار هد عكر دهنسانعماش قره روو ادر هتساتعم ناهلاو ْ

 اعم هطدعژ كشرهلنیث نوکسوار خذ ڭشرا قرا زب لطف مات دیر یلدا دە رس تعاوریباو تیم تا ۱

 دنرابودنز هدشزوابفصا انشرایداردنکسا سیلحردیع-ا نانو مکسرب هدنزو سکی شنت سدیم سدمدرا رد هنس

 هکرداناردامنیوب مسام دننزوا اکر دل هلمهمیاط ًاسیمطرا رد هنسانعم تتطلب رسو یهاتشدان تخته دتل ||

 یور هدننزو لعا یی یلطرآ دمت ورور دتغل ی داسمطراو اسساماطراردتاسن یاودیرلکدندکحناوقو هقتارو |

EEEنونغزا هلن اتش یاب نوبطرا ر دز اح ەد هلت ااط نورد یرقان رعوهدنهدنشراهردنعآ ئاتا ىاوق  

 هدننزوادرف دا هڅم ن غا غرار ولکه نسانغمر صنت مور زو لقاعو یدنا مور ئ اک لضفاردندآ آی وز میکسر هدشرواا
 .اتعماعرا هدینزو ناخرس بامر روناواربعتودجب هنکجوک ك یر هيکچوک تخم اردیفرحامقوهکق راویاچ

 قیاقشو هببش هب ی ژب شا ضشخر رر عما یک خاکی را ص هد غل نانو هدنزو قو طالفاهلعع قوماعرا رده
 رغراردهنشانعمناغرا واعرا ردعفات هشدش نالواهدزوکق دامضرلرب د خرس یاشبمامدزارشرولواةدنکترنانفعت

 نعراظهدنزوهدشرب هدرا ردوروقیرابعشا یی داراصراریدهششع هدر رع هک قوا [قشمرمصهدننزو سحر لوچ

 هدنسوشرف ژولک د یسرعر رروسهن نت یرب نیرل هبآ كل رللا ن کر ابو-وراراد وبرازوسزارب نالوادزهعم
 نونغرآ هدنزونززا نعرارلر دهقشعهدس ےن رع هک قوا قشر اضهدنزو كمر, تعزار دنا ت ر زاربیدلوا تورولوا
 یعزدلاص بولکه تکرس لا مشخانرتکاو ردهنسانعمن کیا | مص موروالدوریادهدننزو دنزرف .دنعرا ردهنسانعم

 یراغ ندهن :اسناحابرد اوقارعردکعد وصوامشخ نزن طفل تآ نادنغ اردک سمدادنعرارولوافصوهدزولاح

 ضد ر هدشزو هدنمرش هدنعرا یداوا طقاسأه هلن | لامعتسا ترتکر دبآ هدنغزا نم« الر ود نحرهن کی دیدراضعیو
 رواکه تسانعمدول 1 مشخ و لا دضعو نبع را طو رار دهی هنسک م هسک حل ومو صد هر هداداص وصخردهتسانعمر اکعمطو |

 ناد رم دویدن ذکر دیفدا مو دز ززا كنغر رولوا فصوهدروناجی ت رو هدرؤالدرراک نحنا رک |

 راض عبوز رواد ص یک ر اتبس :ومرلح اعالوا نداوه نالوا لنضصاح ندناذکدکخ راشعاهنس رب یک دروک هدندرا

 هزاواو زاس یراق دلوازاسمد ندروغوارب كلرازقرفن شعب هدندنعراضعبو راربدن وزا تلاش لوا رهبوخوادنسنرپ
 د ورا مدیا مپ نیابودران ر دک یعرت فور عم هلا و هد نرو ناول ېپ :ناوعرا. رونیدنوتغرا|

 فف 1 هدننز و نودزک .نوعرا " نوعرا ردن عمت اوچ رار در ظن یل جدهدنصوصخ باضخو هرعشتا-الط یی هقورحم

 3 ان رده نوار هکر دی ااتسم دن یورمدنزو نام فا :ناعرآ .ردهنسانعما هرهج
 ہرن ر زو کک باضعتهثب راقات او هس ر ۱۳ نکی بر افیچ لس ہچراقجوجو خفم خلوق لوادت یلاضشمییاراردیا باضخ

 ردکا نمشخ ین ایوب یخ دکتر در خد رنه دنن الورا هد نف تا ذکر دابا لع هدرېنرب دیدشو لو هم قا زخیو

 ۱ ااف ناشورو یراتصار د: ءازتخا نو طالفار دزانس فورعمهدنزو نور دنانونعرار د غغ نو نزا هدشزو

 بدا ورا زکات یک خار اکو ارالدا اہ ا

 إنا هلې حو یش راضغرور د سدح مس الماس ,دنعوكزاس ناتان ااف دانا ەتى دکراد دید

 ردنا ور دو نن کیتا قشر لحوڪ جالو یعب صاختا سانحاردفكس نوجسکراب دلدا

 ۱ تنهمو نیغ زا طودولآ مش نحو دل اندضع هدنزوهددع هدغزا ن راد ی ع نونعراو زون دەنا اقا واو

 /ً یدئاوارکذ کرد هسانعم را لر اف یاژ عرارولکنسانعمراکعمطو صرح ورد شن انعم نکعشخو بلا تضغو

 | هدنرلدشب : بوقاهزو یزید کیا سیر ارام وا افق جو ڪڪ کر د مر هدننز ندای ليغ شکر

 ۱ ور و

 دما مادا یاب نادشعو لنج مادا ماف راهدنتخا ینصعالاب ارعمو ردتغلهدل افاقیلدنولو ردعت امهنیر روپ



os 

 زارشردرعما مسج تایاردننکلمس رافهلهدنتشمیار فو هجعمياخ میضهرحرتش در ار دشتی ربع هاظ

 ناخنک نیدورع : ردیسهدرکسرزشدرار دن دنلخ اد تلانا لوار لر هش مانزوریف ماکن ورزاک ف ازش ناښر ن اکیس دوم

 دان ویو اف خەو لاد نۈكسوار ارس کت قاتفدرآ رد هنسانعم نارشډراورادرش درا ردلوقنمینددلوایتهدرکعنر
 ردعفان هنسةوصیرااصوصخ تارشحرا ارد راھ لا ءا هدرب رع زدیدآ تان ناشلؤار بغت یک ودهغ رقەد ناب و

 رول لودخ ردیرعم ندیوناحدراو یدنلوارک ذکر د هنسانعم ناجدراهدنزو ناولوپهلسر اففاک ناکدرا
 هبرخرت هدننسیح او دور دیدا عضومرپ ندنن افاضمزارمش ناکدراهدر . رع فاکو رواکهدنلحر د هور عم هلا نکرد

 لوبقموراک زانو لزوک ار دیداهروس لو رب هدب اک دنزابودنز یربراویسانعم حوا هدننزو مدرهمدرا زدنا

 تدالورب هدش ر رد ماشلایشمد هدشرو درس "ییدرا رر ,دیحدنولرزآ ا هک یک یآ تلا زد هنسانعم تعنضوره

 راد دلنا لاسع هدرول نزن نرلدمّوح مالسلا هملعواس لع ین یسیعاننع یانعت ها یر میصرددارپنریو

 كم السل هیلع بو قعب هکر دو صور دلو منم نی داواهدنا ین د شن واماچو زار درد هدنا یرافی رم  متملمالسلاهملع

 تات هلا هیچم لا دو هزمه مضیغلول یبحاضصالضفلا دیوموردهرزوایراصح ةزاورد رول ھر هش یرلنغانکسم

 توقع ترضح هکر درع-ارهشزب هدساحاول ماش هدر رعرو دید هرلف رظ ناشلواربعت کز وسورکفکو

 | ندنازدرک او ردو هدنیاع کز دنهسا تدالورب و هردیداهاش رب ندنل ست یشاتشکهدزب :زوناولب تاود ناودرا ردا

 ! دنح اعارابو هنحاعاماحو ردهتسانعم هد يعوآ ناشوردهورونلواربسعت یرکدهکر ردهنسابنعما بو توق ەدنزوزرط :

 هلبح اغا ماخراضعوو وردراضعدرادد ارعشرو یک رکی اس ارحویدادخیروس دید هناوصو هن یا :اومضو هنشاشهف

 ا5وناردیم حالو ۷ هلو ددر | هدنزو هلوغ مع هلودرا ردهغلاسم ندندیودناودرولوا فقم ىد

e o mee 

 ' هللا لمس ف هدننزو شاش هان تاز داررار درس لغت اناوارسعت چرب ندنعسق تاب وح هد رعورو دیت ڌ هورسو

 نکسمو نه ردهنسانعمضخرو قازوحا قازرا ردلمع تنم هنشا نعم كابا تاک دص تانسحو نارخوزیخ

 نررزا هنسز ناسنلوا لوبو ملست یعیرولکهنسانعم لصورون, دخ دهب هسک قفشو خر ق سمو تفآ از لو

 رزدنا لاخدا ههبود اورولوای هد :اعیرع زدم ی اعام دای .آ ندنعو لمح مادا هدننزو نزع ړل راف یاژ

 ندنتسهبق بارم د نالا هد ندد ح دقهرکصن د کد جا نیر نررا راب قرار شقو ذات ااصع نادنخاشو

 هینکیخدندن یافت شن او ندز دادو ندرة راف نالوژا اره ظهدنزول ناز ,ةورولوارب بى عرب كرو "وا دنانک- |

 كرا یلصا رو نم تغلور درجا یس هناخراک ك شا قت فات کرد دفدا موهدنزو كرا تسراف یاز تراز رووا
 عضو نوعکنا هکر داعدرن یاموردكیزرا ی رونما هک راد دیدراضعیو یداژالذسم هناتهنلتمیاهیذنا

 وا دربوردشاتنزورنهرب هدننهنزک یامیندتیزرا هدندنعراضعژراب د ترانا هلن اتغلایسهدهززاب داناتتزتو

 ردیدآ نلغواكناولپپنا زون مانهرزویذتک ندنعنت تسر تبقاغ بودی انج ظع هناتسا د سز هدنار دنزام هکر دند

 نمزوسهنو ننزرا یدنلوارک دکر دیفدا رموهدننزوهنجراهلتسز اف ئاز ز هبررایداو لاله هدندنلرزو ن سوظ

 لکه کق لابقشیراف هلناصصهدنزوهژره هزر هزرا رونلوارسعت یکعایراطهک كن یرلکدروشد هل نوا یر اطهدنزو

 یاب نوتیزرا رونلواربسعت یاوص هک ی اویصراودو ماط رکه زرار دنو نع یفددلوا یف رع دا اعم وتو رات دو است
 یدناهدنحاودزا لاح كر وكما ار دکر درسا یرتخ د كنها تش دارن هز برغم ه دزو نوکر نع لا نتس ءان تات

 ید دعلتدکردییسا یالتهدننزوز طش ررر هنن شما میز ساکت وق یعب شم او سوت هدسزو هدنماهف»دنزرآ

 ردعت ام ی التخ ار هسیلغن هل بو دلقفول یکه کنت زا دةر زار د صاضر هد رعرردر اقا او باهر دقو ر عروش وند

 نشایشازوک بار نوکسور دیکن وه آ ندنر هزاناراو نا ك امر ذاو ن دنر اک سلفر در ھنر هد دزو سخن 0
 فورعمکر دی از رزیراصهدنابولهدشزو نورت اما لاو فاتت یابونو ول ن نوقنناسرآ زدهنس اتع

 عاط هلا دحوم یاب یضو هلننسرمسک. نان سر سرا زدلناع لرات ینطواخ بد نو قرار دا لامعتساراش اهر کوت

 هنا ابر هدم ر هک ق اجو لر نالوا ع چچ هدنزاراکد یرازوکر دناو دح یراکدید نغص هک كن ر غص غا طو كدت
 رواكەدەنسانعمنتسذاووەنىباتەم قکان و طو مهر نفخ نتس ازاهباره نتسراردهدنمکح-یوزافیانرارید
 هل دالزتسک سلاطاطسر آلفا اطسرا لتس توکسوار خخ طسرا روت است كلك ندا ندلاو كدت ځو کک ی لار داعنعب
 یدو ڪاش تب :وطالفار درسا و ۳ مک ننردندنلسف هفدارتم ظافر او وطس "طب زا اشتق کابسدلاطاطسرآ

 ییظفل اوطهزاو یدلوابّلم هلد ا لوا عم اک ان وادت دک لول ذدمکخ نفرت ید دیاکریزولیکر دنکساو

 حس روس هعس

 هنعو لیوط رووار دمو لب وطرد عون کیاو رد فور عمل ساوه بطالا نیر دیعما ین دوز ادیرلکدند نزن |

 دنوارر را hiii ۲ ك



 ا ی یا مى

of 

 یس رزا ریدر ھلادارس هدس زعرد ید کر کجوص هکرذمسا یی رم هدنشنزو ناواهن ناسا یدیاقذاح تاج"
 ین یزوس و وب یکی اهدنشادو یاب اتوا هیبش هنخان ونک مون مس ید نیکو تفت مت م

 ہکرترولوا زو وکیاخدهدنملآ  ESSید ت وزکو کب  Nتم  Eeندنعو دردانان ماش لداورددمهم

 ر دهن سانعم سو ما طهدنتعلدیزابودیزه دنزواصیصرب هلتاةا نمم یان اتسزآ ار دناسرا هکح نانلوآرنفتراهب

 درسا كیئرا ردهدورج ضرا دکردهتسانعم اعم نی هزو مو هتل دنزابودنزه دنزوادزف توان د مادر اق

 طز دسر هدر >رسکوردشسانعم لو قربهدنزو  EEیسهنان راک شاق مان فام یو كر و

 اردموسضهدن | ۱ یبهعرتح لاکشاوروص ع وچ هکر دنج- | ناک لرو غف امور دید آ هنا رن هدنرابد نورد ي

 اهم میا یربغ ندن هک غ هلان را٥ د.راف هکضرات دیدوراب دلا تیاوركنئرا هبا هشاش»یانراضعدو

 یداہ تسو یر روت هدانزو ا لا لو یاب رادشبتر آرد هنسانعم صو تبیسهلک غئوردقو تغل

 ناینلوارببعت یاعادناو یمرب شی دننزو دعا هما هیات دئرا ردبدآ یظعر مر هدندو دحیاهتور دهنسانعم

 شاهد رو حره حرا رونلواریعت یمنقدنآهدیکق ترار د حد دقفلا بحو یر لفاف هن مغ رار د هنکوک تاب

 همت صور دق بحاصر دیک مند دنمهلا را هکد نجرا الثمر دهن سانعم هزادناو حو تعقور دق یرنر دراو یمانعب

 ٩لذلوا شو هر اع ور دماشوق ناسلواربهتوغو فلا د هنس ابمفو قمر اوقمرب وقناردهنسانعم

 کلاه هنت نکلوهدننتمهیابنوطر دصو صع هناتس دنهرار د هزوناج یراکد ید ندکرکم دار رر وق هنگ قیدصت

 KR ذا هرس هدنزو یسامهط تساحزا ر و نلوار بغت یرکد کر د هننساتعما و تع سماحرولوا یزویولرپ
 E9 0 ناد ملدا بماتسشکی دیاردیآ تاقا ہد سل مانده ورردی هاشدانهز نارونر دم اش

 تب رشنرب ن کی هزواوزا هد مث لب هلکول سهند ر ,ط دير کو و بساتسنکر یکی سار ھلو لتتقدالا

 دلم تا دا نیس هوم ااا ورک واک لاله خ دن آبوصاب

 )یک و ایزو یا یو

 هل مرکب لاط یان“ یلع بلا لا ترا دسا:نینم وم ارمان کیآ شع شود هنس هخ» نالسرارب هد ارح لوا یراتزضح |

E E a E Le Nتو تو 6 و  

 کاش درک دیبا دارد اساسل اوردهنسانعملانم خر شر ولرم تغلاریز ی دال هنت لس وب

 هدنشزو نوطالفا هلمال نولاجرا یدلبا صالخ نراشادنردزفو لتف یساجراو ی رولا یەم وق معلتبساتشک

 روشمراصهنات اتو راحشا نالواهدنفا رطار دن ان نالوا بعت ی مرا ص قاو هجصا قآد یک روا ندنعو قسمرص

 ردییتسف ماچ هکر دهنسانعم هزوغلح هدننخل برغملهاهدننزوناح رھ ناحرا را رل ر دءاضیبلاهمرک هدبن رع

 هلحم دنجرا رد حصا لودوو شک | ریسقت هل دادا چا ید ییهوک مدایراضعد ی ةلودو رازب هنری هدراددضعب

 رولکهنساسنعمانادو فرامورد هنس کو اتمرو عتووواتلودوواترع یعیرد هنسانعم را بحاص دنزودنبشقن

 نااعورو ذلو ازم بعت ات یب كرون دىخدە هنسنردانونا یلوا ید امو لثمورون ده هنسن نىق ورخ اف ولت رکا

 فام هناح نیرو ot كنحرا راربد هنحاعا ماداب ییا هد رو نزرا نحرارواکهدهنسانعملوتسمو

 7 نع یلانعت هللا یضر ی بزاف نات وع ردا ارپ س کوا سد هدننزو هنر رس هنحرا ردشاقن

 هنقجراردبدآ اور هدیقدومورا دروس نمل بوش هل دادم اهلتب الو تّودغلا ارمظنعیراترضح هوحو

 دم + .درآ ردهو یراص نانلو ار بعت هرهح الا کر د هتسانعم سا هدننخل عور هدنتزو هن یدلک لذ اتو هله ی اج

 نوح هدننزوادرف ادرآ هنسانعمقبفدو نوارولوا فمحخیندندنظعل دراوردهنسانعم بضغو مشخ هدنزو

 رردیا ےعز ربمغس یفآ ی هم هود داطنایسر اف یدبارصاسعم هبا نانکدابرمش درار ددا یرا رنج ادو د ومر كنس هفتا ط

 یر یربخ یوبس یاس هدنزوهنادیح نادرا ردفارد یبمایردیوهدشزوداهر :رربدیجهدآدرااک او یدیا

 یطنلس نتمرارمسب مان هدننزو لسحز لسدرا رد هتسا دم لا سو حج دو شه :ندرا هتان

 راضعدو زر دخ ددرکز ور ندتهج ور دس در کان هاش زور ف ی < لناو ر شود کر دید از شرور د نانو نب
 ردلود حرب ندنىمخم لوادح هد زو ناز هلوج ناحدرا نو توت اور کاش لمدرا هکراب دذ

 رسشدرا ردیدا نعمرادقم نده ان هدندنعنابسراف هنا لاد عضو ار خه شدرآ ردب راک دد نارو

 کا نج تعاصهدنترطف كمودر هنجهپهاسبساتش ؟ینسر بیر كم مازاد د

 هب هنسکر داو عیعم لۆ اقرد عسا یرسد یدل ر ورب نهب ور شوزدن EN EE ام ەرساک او اور ددورعم هلکعد

 ردندآ تاسونشوخرب ندنعوو لنوو فلا ناربسدرا هلواضراع هد ناو نیح هما اش دیتور دا عطف رزق د

 راد ددرډنا اب یراکدیدرترینعد همش یو ممراضعد روناارببعتیزوی اب هجوق هديڪڪ رت رولوایمآ هداتناع یمعط
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 ماردآ رد درد ننکیوکرکدهرزوایوق سونسلاح ققیقح رب دهریهلادیز هدننرعرونلوتهدرارب یازاسیو ۱
 هدسرع هک یلع کرفهدننزو نا با نفردا ردنعماهنکیالسکید قاکتتذکردهنسانعم شکمرداهدنزواردب

 REE e انعمو ی دهدیدنهور دهنسانعم لضحز هزان هنا لاد ناۈكس وا روس دایوق

 قلکت شکمردآ ردهنسانعم نیزدغنو یلکنهدنزو هدا مردآ مردا ردهسانعمشری او شش زد نما لعد

 TT هدردا رر دیاریبعت قیقاک هدراراذ ےزہرواوا چوک ن دزو دلاوجر ون ده هنکیارومد

 هنا وچه نیغ رعدآ راریدرامدهدس رعردهنسانعم تکالهو تنحو جرهدنزوك ردن كنردا هنتسانعم نیزدم

 کرد هنسانعم حرف قلطم لاد ےض لدا را نوعا یذوفناو هدر نخ کرد هنس مان عمریک دابه دنزو رصرص

 هباواو یاودا راریدرفذاهدس رعرد هنسانعم صلاخ لشمهد شزو نسحا نمدا ردءاج عضوم ردم واھھ زا

 کرونبذ هب هنسک لواهدننزو سو سودا ردهنسانعمادصو توصو سهدتغل دنرابو دیزهدشرو یاکب

 دورود نند هشمارغوا هنتلعروکشو هلوا شلاق ندصیضشت یی هننسنرب بوئلنامط یزوکههلبیپش تلعرب
 هدننزویوذن هلا لوهحیاب . یودا  راریدینوک ارققواط هدنکر ت نعروک هصکرروکز دنوک هکردندنتلءزوک
 ۱ یحاروهشمیداداناس هان ارمص یغلوراضهوروس .دیوهدس ر ءرارید ی دیکر کا اردبعمالوک نانلوارببعت رکا |

 قارتوبهدشنزواقلدب هلححو اه [بمهدآ زرد یاوزاهدروهش مربع “کر وا لصاخ ندننسهراصع كناسنرب رکردزراد

 روت دهان راج یش .درکسهدابزو رکو هدنزونابذه نادا نابدا رولواراوشد هد اغ یس را هدکدشلباهناونا هک تک

 یندهننشدمو زلوکیدهنمن [ همزن جوابن و هد زو ےدن مدا نوسلوا یرتاسو هودژرطاه رر نو سلوا تآ

 تاودا صعد رئاسوهرهطمردفورعمهکردنرد نانل اواربسخت نالت کرلي دم ارس ةت هلاراغلبراضعدوروتلوا قال طا
 ناداهدشرو نولدم نوادآ رولوا نولتملمشدات یاب رو زمدکر بدو رو هدنعولط یزدلب لیپس رراس

 هکردهنسانعمدخ ولآهناررسکو لادنروکس لرد ردهدنرک دوروك مھ قا نان ییا دردم ین
 یلسح یول ا او لیک یول هد !هدسرافو رار دیاربعت یکی ازوکط هنعولزو راد کیرا غاطهدرابد ضعیردییراکوک

 ENES یرب سدردآ ردن ن لزسوصو ل متم یار ةهص ردضطرودراب یعسطرربد یندهتشکیولآ او

 قف علم بانخنار زرار دخن د ةمعنلا ثلشم هنر اتر ضخ هملاراثمورارب در دفوخ ام ندتسازدر دس رعرذیراش رش

 ر دیرلتمعنت وہ یس رو تمکح یربو تنطلسیرب :یدناراثمروس ناسحا هجظع تمعن حوا هرات دیک هندی

 یینوآ ردهباک ندتنح هناخ سیردآ ردررممهلفد رش "صن یراق دلوا تنح مقمایلاحو رهظمهبیدبا تاجو

 هخوتفم هزه لوا بایردلیم ی ۳ اکو تغلى لا شارو هدنابحا هکر دهدنهر هز مه لصتم هب هلمهمیارناس ||

 هراتسد رونلوارسعت هر ده . ریغص ردتلآ یرلکح هح هتک لر رکلود هراز نع هد تشزورن را رد هدنرک د

 هدم رتروس دیده هصوب ماصوصشفلآ یابو رولوا فح خد ندنظفلرک او هنسانعم یسقح لاردمفح

 هقرطو یک اخو یوق رازدیا "دعت هرع قرع همازاهدیکرت هکر ذات عمهنودرکهدننزز هبارخ هار وردنا

 یادغیر ذیجما هئاد تم هدساعورودمو هابس ناتلوارمسعت قمار هلا فاو حف اوقارا ردلماشهت راسووتنسدو

 ةه راح م اروا نالوا ةیالصلا دید تش ذات لا هڪ رس رار ند لهاس هدزارش رونلوډ هدیرارا لج مو

 اردقوزعح هکرد هلال مس | هد نانو هدشزو یوطالف هلم قومارا رد يمور هرول لم تعلورد عفان

 یسهرشک عاوناراربد هلال ید ہ دیکر هست "اتسا رولوا یریو یاتس رار د نامعنلا ى وداقس هدس رع

 ارزو نا لاد دشت نا” نا راردندعونو ید یک یاویکح كاك ر رد قىقش فر د ا2ا ةا ور ذراو

 ردراو یران دعم شم کو نوتلاهدناردندنل اعا ك "ار رهش مان عدربو هضکر دیدآ تمالورب هدنس هک اواناحابرذ ۲

 دنزارآ راردنا ناضخ نرالارلدراغردب راکدندهنق هکرولک هدهنتسانعمانحور دت سرد هد هار فیشتو

 هک یمریا هلحد ناف RENEE DERE دوس یر راو یسانعمترد هدد زودنوامد

 هلکع د دنولا ابلاح هکر دیا عاطزب هدنسحاوب نادمه عبار ردهتسانعم تکوشوناشوزف ثلارارید طش دیب رع

 ورا رپ ورا راربدز قاب هدیکرتو یور تالع هد رعر دما یک ط صم هد ہمور تغل هدننزوءاکد دارا ردذورعد

 اشحورا ورا ردرشادنزفاعاضر كن زد هویمفورعم هل دومرا هکر ددو مما سا هدزوورهم هل هل اه دحوم یاب

 7 ۳ نانوارسعتنو او ا ن ر 2 هدنتغل دنزانو دنز لو نونو فاتحت یانو کسو مجرم کس

 ارز ENTE یاغاد و مزا هد نزورادوا رادورا ردهنسانعم انعم هکر دنووس رم دی هریزجهدر کد شنو

 هدتنابط ط نضر دیدآ ےک > یفانویرب ہد زو سولب اد سس ات یاب س سوشا را ردهنسانعم جاعارادودومراوبرا
 eih س ss ےک حح
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 رددنسانعمهداژر دار هدنزوردفص ردخآ هنسانعم ردناتسآ کیشیاویقهدنزو هتسجرب ؛هتسخ هتسخا اخ

 شوکرت شورا ر ونلوارببعت ناکی هک یدالو یدالوا سادنرترف نعد ر لکه هنر ان ها رز هاوخو یدالواشادنر ف
 شام نشفنو هدر هدنرو ناسترب نایرحا ردهنسانعمیدلراحو لخت او افوشو شورت مور

 :r رراس ندا یراطوهرار د سابا ارشکراکد دهزوب لس مےضواخ نوکس نریم زود هب هح راب

 تکیسخآ رد+ ردهنشانعد ین اهل سعف 7۳۳ بل قیمت تو در نل ءارو امهدّنزو ین

 جردن سخا شخا رونلوارمعت یرکد هک( یساهمو یه كش ره هدننزو شخر 7 ردهبانعم لوا ید و ږلفاک ف

 زد هنسانعم متسخا كنشخا یدنلوا قالطا هر هكنهعبرا رصانع هلاراستعاووردهنسانعم ضیقنو ةضهدنزو

 ٌدامو وک الو روت دارج ادد نعود ندا ق روک ق 1 هک یروقش 1 آ هدشزورتخاهلیسراف فاک رکا

 كرل هلبنس یادغدو هبرا نعد ردهننسانعم مدنکووحهساد هل سر اف فاک ض لکخا دونلواهباک ندترح

 هب ها کا تد کک هدننزو هنزودسکم ةلسراف یاز هنز هنزوکحا رونلوا رعت یک یفانالوانکسکخ

 ودنکلخا روت اغ کردانسانمس درز مات هزووفم لوک رولو کم نا از قوا

 رررخ ۶ ناصر نوزود فوح ییحاهدنلکش نوع ندحاغاد دوخ ابو ند رقاب کرو وند یاشقح هدننزوودعت تنا

 لو توش دلت ارودصیشغاح هق دن اغا زرنو هغوسوس نونکرا هل مدرن شدو شاط اس هفواهناو

 هحولدو نولرخ یا کر دکر درسا یطسیورتهدنزوروجم رواش ردشلک هد نا فاکه نر مالو رو قا بونلشوخ

 هصخ لا هلم هم ناس هسا رارب ,دزروکهدزارمشرولوا ی نمرفلث ءامههانسهدنلکشکرکو نوبت رو د یندنویزح
 زا مالسلاهیلعو انا لع ی شد رداەدننزوخوبطم هو خوتخا ردیعمابارشنانلوارصعتهزوبهدشنزو

 قساوح دلاهاو دعمواو SSAA رلب ددرد مالالا هلع ین حوت مان راضعاور دیو یی د هلةلا ضور ديما ی رار دب
 دوش اونابلوا نخ اب ادازاک نو متم ام یدار اریغرد غل ات کک دنزابودنز هک هدنتخارت اسدواتساهدنزو

 نیس لب او دنسپ قبال هدمنزو جس یخا دهنشانعمیدارا دوش هک تنر د رانه ند هنسن ناملو ادا مو بولططم

 هراس ر تفرحلهارادجد ههنسک تسجلهاو تز رم بحاصورد مع ندلعفولوقرون دهن هنیسن نالوا

 زوررب ادل مھم ناس سوراخ مش دال زد زدن یغد ردهنسانعمنمردآرب هدسرعوردذوخأم ندانعموقالطایند

 رولوا مچ سا یادغب هتسعدردکع دیادخبن ناد دکل ر دنکرسمق که نسانعمور دوخ مدنکی ادغد ناس هدنبرو

 یسهراصعردناسرب ضاس کیچ هدرتوءاسی :ررولوا هدراریولوصردناسن نلسدقوایادغب هدندنعراضعبو
 هکر دهنسانعم سورا هلو سوئخا ردعفاد ییعحوریطقت هغلوق٥ هرکصت دکدلبا حیزمهلهرول ىز قو درک وک

 عن زدی رب یاندنکم ساهدنزو تتلحهلاهلمهمیاط طدرحا لو ورد باب اب یدنلوارکذ

 ردهدنزک ذهموعضمةرمهثلات تاب اردن یرلکد ندیم هندنک خاطواهوقو یک بس تیا دیک تک نینهنمازن ناس

 دانو خسرو تک تا تخا و هدقدنلواذاذتلاو طح لاکو بو نلشوخ هل سهدابز ندهنسنربخاخا

 رد شرع ده دلوا یانعمو روس د یابه دیکرت رو نوار عت هر شمه کرو د هشادنر زق هدر عو رد هنسانعهریلنزو

 NT رمه لصتمهب هلمملادناس ییزوقط ردهنسانعمخونخ | حورمشدهد هخنوتفم حونخا جونخا راب ديد |

 هدننعل رر هد درواداىم (اذادا ردهدن رک زد وتعمهرمهل وا بایزرلسم ی اکو تل یدبیم :رکب هدیاب کیا

 هد نعو ضما يادادا ةنضاسرولوا هایسو ضاسردت ابر ندنمسق امن نا اوار رعت هالوق یعدندنعو ن ولر زام

 دوسایادادا هنغوتهابسورونلوا رتبعت یزداس لکشحو یزهاسرب ضاس نغمو نیکی دفا فدک رتو نها

 هنیلعاتستسا روس د ید نالو قوا قالسو قوا نالو ناغونالمتهدیک رترلرب دین درغلا ل تاور غلا یناخو
 زدیدآ تاس نالوا عت غ نکو هغر رو نکول هلن وک هدنتخایورهدننزو قادار ةدلاهلمهم یار یارآدا رددفم

 شنعل راضعدور فانة نتاع خو فاکر دانا نع وج كتابا وت یمریوه ردندت امو لج ردصوضەناتسدنه

 رکن لطم هدنتعاد زابودنز هدسنزو نیطارخ ن نرادا زدزلام دا ایېھم لاذهرؤ نه تغلو ردح هلرا تاسن

 هرو هطآ هدننزو لاله " لادا ردرن "هدر مهمیاز یلد,لادو رو دەب هتستنالوا انْفو اانفو میقتسسو نیکریو

 هبضعار ذع ید شاردنوکهلک لینا بار ذعردید/صخشربندلاجرهدنزو شوم هلو تو سوادا ردهننسانعم

 زونلوا ریعتادصیدوادذهزاوآدشلد نعد هزاوا ندا یدراقبح تورا نیرازو كت درو رله بواک

 هدر ازکدورولواهش هزوو تادتادنکر د دنن ذرب یکیکیوک کد هدنننوبهد زو نطاق سفاردآ

 ةاسال کت نی و و کت

 1 نانلواربعتناعوبكب وکه دیکر تیدید ردتا:کرلکدید دید لاكلا یناخو تلکلا لئافهدس رعرد ناول هد ود رخ
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 یار شح نالوا هد باخ یش زر دہ رعهکر ذقراعتمهلام وضع امطالانمب ردتامنفورعمرارب دجددعنا راووهنطاوباو

 لود مسکو ان روک مارد ەدێركذ ەر واسم رمه قاب بانر رونلوار عت اغ رولکه ددنسانعم شد اه رارشوز دعفاد

 هنفناب شت 7یسالطو عطا تام نالیس ندزوکر دیناهافص ییضفارلرید لک هد رعرولیکج هزوک هکردیع هرم
 هزمه لصت مه ی رعمحناس تلا ردهتسانعمدعانانلوارکدافن ادعا ردهدنزک د همومه ثلا ناب دعقان

 ودکو قسق قلطم هدزوج حا ردهدنزکذ هحوتعم همه لوا باد ردلیعسم یغل یدب دنا یکتا هکر دهد ذعسر

 مچ نیک اهدنتخادنزابو دنز هدمنزوشنوردنا نتنوردعاردلماشهنعاولارت اسو یان لا ینا ر5 ش ارد هنسانعم

 ردات اره زرار د یخ د شو ر دکو کرب تدان هد لحرب هلکنااغا دو هیبشهراو دح هل سراف فاکم مک اک ل جا ردهشنانعم

 را درن ورکب وذیا فی رق هماعردت ادن فور هم هکر د سفرکم سا هدننزودوزفا دوج ار ونلو ار بعت قوا نچ ردا ۵ دیکوت
 ار دهنسانعملرصم ناسنح هکه تنردهنسانعم دل ارك درو نکاس رد ناندانآ ناک هک هدنتخلرمت اسد د نرو نان نانخا

 رارید ینتکشقارتو هدرکرتز لتر آو ولر رب هل لاح هک د هدکد شارا هناونا کر دکل نکی د ع ورب هدننزو هرطسم هرهجا
 ننامس یش دب زرد قجواهدمک و ت ردهنسانعم تنحو تشې هدننز و جات حاجا ر دهذنرک دهم وخ هز مه فا باب |

 اننوگس ضیرحآ ردروسکم هدهدنسکیآ ر داچتس قفل ییا هدنابرب هردم تتر هرمهلصتم هب هلمهمیاس
 فاکر اربد ر فصع هد رعوهشدواکل که دناهفصار درجما کخرومصا هلنستنک [سهجحمداضو هنا تک یابواررتسکو
 ردندنعو یتکلدسردت امن نانلوارعبعت یک لادس حاعا هدننزواش بذارم ی BS FTF دعقات هنعلع

 هب ی زعرقو هینشهشماو یقاسرتنهدنراراک و صابرفک او هدرلارصکراربدیزا تب شراب رصمو كم وطن واکه دزاربش ||
 ییمهردیکی اور دنا علق ندنرب یرل شدد هح ز ستم ز یدسور درمضمربغ دیو نعو تاهم یعونرغص یواسرولوالئام

 |هدنان جوا هکردهدنعسر هزمه لصتمهب ههم یاخنا تز کس فا راتلعزووا اوکرع یسالطو ر داتا لواس

 محرتو ردنا سکس اتا داو نیست هلکان نوکس خار دهدنزک د هحوتغم ءرمه لوا بابر دام شم ید اکو تل قرف
 كيهنوولا كي هنو شوخ شوخوه هب ځاځا ردهنسانعم شادنرفهدسرعو رونلواداریا خد هدنراعقوم فساتو
 زوشلواداریایدهدنعفوم رسو فان سه اکو رب د2 2 وییوطهدراماقموهدسرعرونلد وسةدنراعقوم لزوک
 اعقاورلّزید ییفالاسآر هدسرعردناس نانلوارسعت ی شات لر کتا او یشاتنالس ند تان نا هدنزو نون نوتخا

 هن رتا هد هس ضعبو ردعفان هنسه رو ااا ردءهاسو هارادقب هر کوکورولوا یکی ئا نالہ یشان كرم |

 | علاطو تج یا ردهنسانعمقارسو قعنسو لع یربراو یسانعمیلاهدننتزو رسفا رتخآ ردتخل هدیلمناتحت یاب
 اردهنسانعم وکسلاف سماح .رداک و م+ :رزواض را ةرکد کر دید آتش نرفرت عنار ردهنساتعفیکوکوزدان ثلاترددنسانعم

 یررهارزرونلواقالطا ید هم ردلت یرتشمو ردیزذاد دراطع شخادرتخا رددآلزنمرب ند در لزانم سداس

 دارم هڪ یا ص زداب نعد رعثرتخآ ردیدآباکرب هدننف موحو تئیه ناتسرتخآ ردقلعتم هفراعمو لع
 [اردلد أ زدهباک ندقلوا راد رسنا تنش "ندرهترتخا ردلعاف سا ندندرهشر هر دہسا و خم

 || ناواکرتحا رد یخ نابواکرتخا هدننزوناهاشمسفا ناواکر تا هنسانعمرخنرتخایع دنامهف ینلاوحا
 زا لا هل تكر لعوانوح یدرشمردلاق هن دصقیراملا صف رکته اةواک ادا هکر درسا ياع ها تژودرف

 | هدنرزوموا نا نا ضدکر دون ىنا اجا ك ەضق وا رای داتا داعستساو نمت نک مع نیطالسیداوا فرطرب اظ
 ]| جاف ك موق مر که دهد امول یدیازوناواهب دغت هرات [یرازغم و مش ذ هنسک ی نا هبمول نوح ا نالس یکی ان دارو هظ
 |هدنکواهلغلوا لاله هحردف ر شمول تسدح اد الو اول اکاح یلمعت نا رک ت مقاع تؤ لؤ ار ام ةمعط ید یس رات رکح

 نالوا افحو اظ شت !یرتح لانا فو حور نادناکد لر دیادارفوداد بودنا دش غرر هرب ییکتس و نالواولغد

 لقن هوش راب دلي | فرطرب ییشیاودصق هنفرط لا ضو تدعم سانلج هدر سر تقوو عمت هتل اقارب رلهنسک |
 یدنشعبا ح رط یقفوربد ضر دنا ذصهب یکستس ۔و لوا ی دیاراو ےکحرہ ردامەدتاخ رانۋتامسلظ ەد رص عل وا کر ردا

 رام نرم ندشت آوندر ومدهکرپ دیدراضعد وئ دیارولوار روصنم هشیمه فرط ید او کی دیاو یهضاخ
 ۱ ۇلتىصاج رب هل هود سنا لاح هن یدبا عود وده دنا هصاخ ن انلوازک دي رول غد کش :رب ۳4 هلک !تداصاهب کات و لوا

 |ارھاوح عاونا بوک هنساسم یدیاهدنراتد اعم نامز نم دشار یاشلخ لو دبالانعتنا هنن رب یربندنمطالسیدیا هنشن

 هیاکسس هکردةهنسانعمفتخاناواتمض وقتا یدنلوا میز ةازغلا نو جز د هتجنغ بوبل» رای قا عصا
 :شملکج هرقشط ەد ننزو هت هتخا ر وتلوارمعت قمرا هد نک کک قا ودول نودا حج کرک ولهد زغاردندتلبنق

 رد هنسن نالوا اص هغامقیح بولمکح ءرشط نامهندنفرطن رو سلوا هسرولژاهک هنرهردهنسانعم شاراقهحو



 هرم یناوتع كاال ج رخ اتو بواوارب 2 بمهدسر فدک د ایا تاغو هملارا نم ناطلسک اتقو دلب | بصن نا ۰

 : طعو لرز كورداا ارژردکعد لرز رد كيا ا انعمرزىكلعەنىراناخ نىراف هرکصندنایدلیا 1

 نا کس ناطلسود مصاعم هلکنوب یر زر دمزراوخ هاش ما هلی ر مسکو ات نوکس زشت زسا ردتغل خد هدننزوزاباهش |

 ندضدا و هد رؤ رارتا را د هرمه لوا تایر دنعسم یغل یل اه دنا ع واک ر د هد نهر هزمه 9

 تی هدنرازاکو .هابرثک او هسسهنعارب نور یارییررید رد یم دنا هنمختو یل اعاد او قمر شهدنکرتردتاستوب 7
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ame) ۱ هرکصندهزم ۵ یغلوہشاو ردهانعملوا یدو ړل ہجر ءا هشانآ یک ظاکعلاقوس نالواهدرابرعو رییاش نالوا 
 ر د شوق فورعمكنردوبکر ارد ځد هرب وه هک ىشوقىوطهلاهلمېمىارواب خف هربآ رار دیا سر هدرلیسداب ازواو
 رب لار هدس رع هکی شع ج درآ هلااه مضو اب نو کس . لمآ لها روس .دیرابح هد رعورارید یر دقو هدنات کرت

 هب یسراف ی انار یعچ وا ر درطن یف هدمجع ازار طة یش انیقهدناعرو هد )مغان ماصوصرو + د لهو مت هدزارشو زارمشو
 دیزابو دیر هدننزواربغ ار یا ردهدنرک دهحوتعمهزمه لوا بای ناچ ر قغارب نواهدناب یکیا کر دهد نمر هزم هزمهلصتم

 نعمو رها ظر حرص هد زو هد سرت هلا د چه یاځ هدخرا روج د بارت هد رع ردهنسانعمقاربظەدننغل

 ناوجونوهجوهدنتفلدنزایودنز هاش كابرا ابری ا ردهنسانعمتراشاو جملاواهدیخرپ ین درو ات

 هدننروز خر حم هلا لو ېڅ یاب نورا رار د خد حاعتر دغو رعد کرد هنسانعدنا تکه زو فابلدنصها هل مهم |

 نزعورعظمو روصنمو ردر انو دیر ذو نو دیرفا هک هر د ناورش و نب نهر هن بور مخ مماهکر د هنسا عمو ۱
 رخضحرارد ع نسمهدسرع هنسا نعمناسف كنیوک اس هد شزو ناسک ناسا ردهنسانعممرکمو ف رشو

 لکدهقلنامنزونهکردنینحو یروالمااهدننزو هنافاهلسبراف فا ناکا زدتیوطرنالوارقتنسهرزوا تام ||
 لات یا ځادنرنا "جادترمآ رر دناررمت لوشودهدیکر رتو طقسهدس رع هلوا ایا ندر دالا محر هلیبپس هضراعرب نکا
 یسرابهلاهمآهارب رده زر دوو هرمهیات تایردبغدارمو هی تنور نوسا ردهنسانعم حادنرپا |

 هزم لصتم هب انتم یا ناس درد ردفورعم هل ےھارہا نالوایب ۱ رعمابااح ردعارن هدع دقسرف ییعدهدناتسان ۱

 که نساتعمولر دیاطخ لصتمرعض تا تا ردهدنرک ذهحوتعمءرمه لوا بابر دلچشم ی عل نوا هدا جوا رکردهدنهرآ

 تیانآ رون اا ات كرادهد هرعهدرب كح هدلوا تانسالثهرولوا ادا هلا نسهدیکرتو هلا فاکه درع

 ایلاحهنسانعمهدن زومآ بداوهدن دادی ید یکواناعذا وبداو ید هز ز وک ب وروکهدننزو واک هبا دج وم یاب

 !هلیقالطا لباتاهزارمشیطالسوردنعم هراس یو انج راد وج کر د صخع نانلوارببعتالال ءدزج الطصا

 هنااا سراف و اا ید ناططلسكياتار دیحودم لموح ص یدعس خش کی کینز نب دعس کر دول یهجو

۳4 
 هدنزوایهص امننا ا رود سا فن هم مس یفوص سا ا خاوهدنزوناک نانا ردبسهجرت ۰

 دیر 2ا سردروپیم هکییازوطنیداههدننزورا۶ا رارتا رون IS رعردهتسانعمرتو قواهد غل دنزابودنز ۱

 هل ا«جمیازور ددراوهدهلنا هاشم یا هنانعمولور دز ظذ ی هدهدعمورکحو بلق تیوقنو اره ملک رب د جدك شرز ۱

 لامر دیفدا رم تشوکیبهدیسراف هکر دکر رتهروب نهتغلو یدبشلواثداح لادجر نحو هعقو مظعد دنر ||

 ات 1 یسن !PE یدنلوا هرس ل اون دنفر دلو ا فیوض دن انهار اشم ء اشد ارو اوا م یخو یر

 ۱ ۳۹ را اهران دنا دص هسرزوآ یرلفوا نالوا هد رص هک رک لوح ىع ردهنسانعملرزن تشیزاج هلا وجم نشو ۱

 ۱ هدناسنا NN تد جو ت ڌ شه دنتغلدنزابو دز هد نرود وبڪڪ 2 اسیا ا رار د جد لوس

 ناتا نانلوارک ذهدهحوتفم هد زو ناش ناتا ردهدنرکد هدوم هزمبه قا باب ردلمعتسم هدناوبحو

 تیم رم ندب :رشقردهو م نانلار بعت فواح اغا کرد جرت ے مال همهم گر ماف ن fe حوا رددنسانعم |[
 روس :دخرانهدیسراف ه«ویمزمکی د دید چرته د ږکرتورارپ دی امحافتهدمس رعرددیقم هنساعر وسابر رو کد رکحرارزود ( ۱

 !لصتمه همان یاد ناس یش زدیرلکدب دیدلاشتروب هکر زولواسوصمیتس ریو یشک |یربوولتط یربرولوا ق جوا ۱

 روس 3 لئالاتحهدس ر ءوور امزکەدىنىراف هنشعراربد نغلب ای کی یاغنانغلیا نرو شم لالوات نووکنم لثا ۱ ۱

 یا یلیاراری دردن رع یهرول نم تخلور دعفان تب اغیهزناول یروضوردلب نهقتلع ماذح یومطم هلهزوایروق ۱ ۱
 ید یراکدید تشکتشو ورد بوشالد مختهدزاربش ردنعا یزید ناش .یعدک رب لعاف هدير ر تل هدترو ۱

 چ ناوه هدرکرت کر ایام یو هلسر اف یار را ردهفخ نیم یواش رار دد ها بح همن هدد رع

 ياد ادر رددآقاعوارب ندب راکورو لرتو روالوارببعت ولت اف یلدهک تکی هزات شعب یک یعدرد هنسانعم

 E EEE میس هحهدننزولزغت هلا هڅه نیش كشدا ردشاط فورعملح هیلس هرتساو قاب و :



 ی

 سا کا هدا مال نو کس واتر ,نکوز دنرعم ن دنوی قان اورو تلوار جالا هکر دهنس سکه ندهرقو .

 ۱ حانرلا برو ضرالابر ثوار طءابطالانیدوراب دس اري ست هلا ید نهرا خراضعرو EE هروک ۱

 ۱ بک او یکق رو شارا قابنرواوا ا اویمرفردناسریرتاع هنتمزرز)ردا ربمعذی کد ناغل اود ەد کرت رتزدن اراک دذ

 فاقت یانوکس وسا وسا زودلواریبعت ملفتدکش 1۳ هرارشهدنروزک زب دارو د صرخه دہ ر عر د هنس انعم ن هارببو 3

 هبا شچرسهدننلانناسارح هل اواورع و :دزوسا روس نادکن ناخاربخت قوم فو روش امکرادهتسادعم یاری ۱

 رد لقع بلاش هکر دیجمورادربورده_.انعمقایتکردیفدا مود دننزو وی توس نوسا ردرهشرب عقاوهدنسهرااسف ۱

 لوشتسا ابلاحورونل ون هدنلخ اوسیزکد هر طلصاابعومو ننه اراریددو لاۋ قەد رعردرو پشم هلک دیهوک 1

2۸ 

 : هدهدود۶ هل سر اذ فاک نوکسا روکسدا رولکهن تفت هم لو قاداد وز تنی ووشو یو صربش کرد دوز

 | هدنزورفعح رقدا رددتسانعمافخاو کو اطر كلكم زو ناش نتشدآ رده انعم نوکیا ورشم

 هل دیش هزوط هرکسن ددیفصت بولو مت رارت رو نورا فرد دهزوش کرد هنن نانلار حر هک

 ]تفکر نیک اهدنزوزاکنش راکدا رربدر دہ رع ۶ قفلووراودوخوصوصهاکناهدناتسدنهر دم ظعا رج كتو زارو لوا

 | هعنصهردوب یخ دی راک دید ٹو نیز ناز د نبش لد هدزارشردورا درب یاد هلا ص دلل لداردهنسانعمهعارزو

اموذیأیسبمر قورت دەدا را اغ او مدننا ن اتد ۇق
 اردعقادییدنالسسو یاهساو ضرر دقمربولوک ً

 درا بتعازدن وکه هکر باک ن داند مانای ولنا رر د ی له دقو م یو را دکر د تازا الدار کو

 | قآاصوصخو یلکنر یکی امو هدنروتلند النا كلا رولو اک تهن دنامزوزاک زورو ندز دنوکو هک خ رخ قلا

 : اغلا هد نیطولواروکمکیرکش تا صضام هدنزوحولح جوابا ر دتغلەدرلمإل فهدانعمویوردیسهرارش

 [نواتشهدنزو وام لولا رد میت هدرلیسر اف محو وراد دن |قالطا هّن رکش تام ش مار اراض عدو هس رکشزوررضعیو| ۱

 از دەدە ةا خاتسکول وضف نالواروشنخ هلعفو لوقنعتود هنر زو اورو دمر هن رک و زو یکیاوقفانشمو ٠

 اردزب ان هدیلمع دقت كن وورد هن سانعمهاس یاعو نصخوراصحو هعاقهدنزو نوظالفاءنالوهحواو نوخاشا 0

 ارتد یخ دراک نشر دیدآ تاسنانلوارسعتاوح اوهو یور املساهدنزوادر دونا دل دسو مالو همت هیاح لخوا
 یناولح هسلرهلکن ارارب ءدیشد لاک ارد لايه پارا وتسوزابیس(واترواوا ءال امهن یلعرق یعاردر دفو رعم

 یاموم هکر دایموم عونرب دن یربغ نومآطوا رر د لو علا ءاتحور ا4ا نہ نهد نہ رعرارابول ی <رلس دعومو

 هش هتفزور اقدح ندزب هدف رش نت دق یو نری ورارب دیساومزکدراضع»ن وعکنارو دلو ین دهد یر رواسهدش رق

 نانلوارممعت ی ویش هلالی پام نع رخ نم شاعولا ولا رد سر غمو رغ هزود نم تخاورازب دجدیمایمومتفزن وکار ولوا

 یخو ہطمرولو ارتقو ابو هاو یراو یهر ةویمسهنمو دل وک ردءو حافر زرار دین دی رخ هڪضرد کج
 یک نولقوآ رد سرعوردرظن درز یدهدشاونع سلعاداور دنکسمیرو نالواهدتحس رعد امط

 فرح ازفناخابلاحزون روک دلار اکنرنوک انوکهدهراطتردامش د یلحومعورب ندنعاونا ور یاد هکر دهن بسانعم

 |انظانوارهاظورزمک هراکدرنوک انوکیدلوا ر دندآروئاج عورب دش یهر اکورد سدقن یاس دنانلواربسعتسفناج

 ۱ دوحومهداشدزولواد دعا ط مان لوالد اهزوکهزعوجسر د: ما| شو در ورو نل ا قالطا یخ د هبا ندو هب هنسک نولتم

 | ایلاخراربدنولتونا هب هغبۆل ب رق قر شم ل ھاو شعب ارون روک ی کش نا قو هصکودوحومهدنی ؟شوانظر اکر نالوا

 هکر دهنسانعم قهر روی :ییار ارددوحومخدهدنآن ولتوردم اه كنارار اس رلشسضعرو ور ها او ارمسعت 4 هغد

 عوازب هدنزویراورب r N تس اتم رشهذب :اغرلرب د هداف فال هرو دلور یت هل ارسندن هدیکترد یاد

 دادا رای دباو با یاب دوصهدکتهر هرفضعد یش اک ویرولوا زان هد اعردنتشاق ینحروردینوفنجرکوک
 ثاامووک هدننادنزنو دنر هدننزورید را روس خداست فید سواد

EE e SES Aهلی هاب یابخفو یمرتسکو اهنوکسواب تت 1 انتها رادل ومجم  

 ءابطالا ند E ERTAN کرس یزاټا قلاندرا رک سر دهلعربندنع و هست

 کردا هدنزومرپسا مرداودهدنزک د هرو شک هرمه فا باب ردتزابع ندکزو ولكي هند یمزارکس

 | لنع و ییعدی من او لوا ابتک عیب یساننعم لاتخا وب هم راج روز دن ماھر ا ائ راک ادا داقتعار مغ لدن

 تسل [رونلوا میعتهدنفرطاکرو دهن هوم شعیب یکی هلا هلم ی اروا تف: ہرا هز ندکعدلفاکو لفات ییفوهفم

 ردهدبرک دە !اوجصم زمه تلا باب BONE تساناد دلو ارکذ هددلم دافقتوتمم ریه هاو نسنوابواب خف

 دنا مو اکر وسوهاکدبع هوا حجت دوجونم صاضتا ناچ تنا هرو تموم و دز نا نتانا ۱

 نالوا



E OE e پد TS e U ER WTAE 

EV 

 یتیلددم ۳۳ ز وس .دمد دوا وانا هدر ,لح هید م دیلوا هلکنسالشهر د فدا مه عمهدمب زی رد شم تحال

 هدسر عوزد چک هد ناهز زمه رسک دانعم نو لوا هسولوا یش هنر هرؤاک ه انعم مایع طو شاور د هم ت ذک

 ماوکردهنسانعدنیدو ضرقو رو هدنزومالس مابا ردترابع ندکمالیا لوق کرد هنسانعم عاننتماو ضارعا

 یلودرغتو تا ارفودرکو "ارت بوک ندهسنا نفت تلاطمو هود تادا رع نتشوب نیکی ۱۱ روند چد 1

 لد اتم هرو مة دل بو ردع ىھاش داك: هان مانابسلب ان هلم هم یاح نضوانوکس لا نمدی ات نت و ۱

 | یلاعت هللاءاش او رو لا خزرب دا اول جمح الام اور درا تا هدلاشم ل اعلا اعلداج نالوا
 هدناتسکرت هدنز وزاوها لا هجم یاخ , زابصا: رای دانا تباوراسپ تیام بار یا مالراضعرو رونلوا نان هدنراهدام ۱

 اتنوضم اتسوحا ردراواسسلکرب لوس هد اهن[ اوردراارصذو ی سوح ر یلخ عور درو شم هلا لظر دید آ ارد ِ

 ضرعو لوط غد ندهثلدا دار دملناقهرهوحب هکر دهن انعم سنج دنزو اند مادنا ردهفان هنتلعسرقن : زرد خدا اوجاو ھو ورام شا هدږکرتو اسلخو لا هد رعوزاک نشهد در اقر دنیا تا نر یاود ه دلم نازم ەدہنرۋ : و

 رولکهئسانعم قخسمو قیالور دهنسانع» اسناو عاساوهلیبقو موقهدنزوناغفا نادیا رد نبع ترابعڻدةعو

 ل>حروروم, د ناک» هدر رعردهنسانعم تاوه د شزوریص را شلبا | سر هل د چم لاذ ىح اص ءالضقلادب مو 1

 5 العتسا کرد هنسساتعمری ورو یو تمیز هاتماس یشکرارواک هنسانعمد رخو ۰

 رولکهدهنسانعم ردصدننس وسوغ آو اتو ورواوارت ها هدنروا هزو هدیکرتردیفدارس یلع دیءردنو 1 8 |
 ىر هطعد فلاح بسا یو کود دەب | لواورد هنس انعم كنز هج الا ی زهر قو ضاس :دننزو شوا هم شرتا

 هدنة رهشلوار دع دق مانك نر مشر وانس لب تفرش اردهیاک ن دنا ۳1 دیشروخ شبا لوا یراهعطقوا

 ینازویدایا اب هاشداماندادقردهدنسار |سراقهلاراوهارد رهشرت ندنعداوب ناح ةا دابقربا ردراوقدعمهزورف
 فا فاک ERE .دهب هنسک كنب دو كاد و هتشکرسو رخه د نزورا کشا راکربا ردلوقنمهدءاب ادمجم

 نا بج اکرم و ردعْام هنمرواو عطا یدنالیسندتحار هن تانعم تویکتعرات ینا روا هل نات ئاو
 قارع_هوکربا ردرظن دیر خدای اک اکیا هلیتسهدابزاب هن رخت آورد دیش: تر اغد یداصض ەل رز ۋا ق چ زان یخو

 نهکربا ر درو خشم بن ز عمور دن رعم ندنو هوقرپ|یدنلوا هيچ ست ړ لو اول غلوا عقاوهدنغا رود غاظردرهشرب هد مگ ||
 رده انعملواخدو هد ضربا زار د رصل| فسا هد رره دانا رک ۳ سا

 هر IIs هسراذااوهس : رللوخ بورد اب ندبشموکو ندنوتلانانز کر رد هتل لوا دذ زون دتکر کن |

 1 ندزورپ ازد هن اعم, ن نشرب !هدننزون /درورف نربا ورید لا خب ناک که رقاب لزالبهش راکد رک ۱
 هم اناتتمیاتونو نورا رده اک ن دةلوا توال« یحانصو تمهلهاو زاو دو عنط شوخو ولزودراوکو ولتفاطل او ۇل تس اشم یارف اردژرب روزی ردبا ترانشاورربو اضرنعیدنروربآ ر زتو غد نکلا ىزاشاو قلوایضار :

 هربآ وب هام یعب رز لاریوربآ ردیلیاقم كار دردهنسانعملع .|تافوو كلواةدنتخادنزانودنزهدننزو نکشولهپ ۱ 1

 طه مار رده زود شل كیبسو بو اواشم یدصروناغروو یراتاوناتنتو له قوا نوک |
 كنا فرصتورسدت كللاع کردید هش شر فرب ورد هيجم نند لوا ل اوبح دا هکر دهن سانعم تیام ھت زو ماکقفش ١

 ههربا رار دناناس ابا هان هوا ىلع ےداربا ترضح فاش ذربمغس ودور دره ارب مغ رور ده دنشه دع
 ییحق ره عاطو نع ر قر :اکه ڪک را دس اري فت هلا یش وق ل انا یشوف ور دش وقر وغ ضور ق هد اع همه حق
 ا زززو اکد اک د ھ3 PN هکر دچا صح نالوا یرلهدرکر تب تادف نا تاور دنر اک دید

 روج هغ شاطرا بنای هسروک ق رق كنآ ےکر هیدلواربعس بناج مزاعهل يسهر کننرب راش ود نالوایلوتسم

 دنجهاربا ههر یدسع ااسا ا ساک ممظعرب هد روش ماناعنص عقاودنس کلا نیمکردیدآص خرد راریدرولوا

 حر فمر لر دا نر هبا تالکو ما دابو هراح حق اا رک دود وعو یوصقروتر دمعسا ماعط عور هکر دفة
 لد ضارة مرو :لوارمسعت كا هکر دوز عم ها چم نیش ےض ےشیربا ردن رعهرو رع تغلورده دعمو بلقیوقدو
 ر دعفادن )مک ندبه هاج یو سنمهلکس اورد ن <̂ یدو ىۆقم عاج لوا ت ءلسعد هنوه» یا شام 1

 با ةانثم یاو نیست نوکسوادرمس ا ردتغل د مش را اف هش زیا ورونو قالطا شیب ید زانو
 دارد دعم رض دو مط لا ادرار دع رالا حش مدن ر عردلا |نالزاهدننس ییسشکا لا رشد هک ی كتواهحاغا ح

 هرن دنعرا عبو ردناک یکی دلی ا ف نصت ود سوح نی آ اتش درز ےھاربار ڈیرہ دیت كاك د نز لتس نو کسو ادرس ۳ 8

 سوم هرس ۳ هشسلا ردقاشسا ییرعمردن سا فک نالوا لزا هسرزاترمضج ملتا têr یلعیتممهاربا



 نداتفآ تلف یوهآ رونلواقالطای دم قاسوردنیاکندشنکت تفاط مس كيوب نکا مشیوهآ 3

o, 

 ماهفتساودرماو ىن هل اتق یا "آ ردلوعفممساندناتحهآ رتعفآ رد هنسانعم كلنا ل جۇك هلاوحو 3

 ینشایاو یدنآیاهدننغلذنزانودنز هل هوا ےشا تک رول ېک قبر گز تاک قادر 3

e 

 هنداذعف ترفنو هکر وا ثلاث نونسلوا هدنا وح راس كل ار کو هدنناسذا ردهتشانعم هصقتو تنعقلطم

 سداشراردیا بیعت نفت قض ماوعهک اع سةنلا قبض س هارد هنناتعم دارفوكنابو هم راس عمری عیار

 راردناحرطهرزوا لکشوب E همقحو لکل وک اب ارت کار د هطوا نالوایلهش نوک لا | کولر هک هک

 لالو تسحو رتو دو ندقاسن او ندقمار جم یکوهآ اوروسد یدهواو هنهطوا شوقمو شقنمو سنرگمو

 نوهآ رولوارمت تیاغ !یمعط کردهزادنانلوارب,عت لد شهدننزو یروهال یزوهآ نونلو هاو یندندکعر کیس

 نکتقن ,زاو نمزو یجلدراودد لار خف رنوهآ ردهتسانعم بو هنخیرو لو للدول دک دنن زو نورا
 تنسخ 18

 لوا خدو یخ یوه اان تاقا زو ززا یوهآ رندر نوه آ ید ةر تسر هز د ند هح و هنسانعم|

 نیرتکزاند عات ساق «یقاسنمسیوه "رو نلواهباک ند دقو خار الدو لمس زمو ن دنشنو کن رز یوعآ !ردەنانعم

 نوم ودا رده اک تدك اق قارسداصتاو فیحوط هدنقح مولظمرب نتفرکهدنامیوهآ ردتساک

 هنامهآ ردهنسانعموهآهدنعلذنز نو دنزهدنزویهام یهآ روتلوارمنعت كاواننعوكانح و کوا کی لوانونعمو

 یتانح شانردکک یکه شاک نالوا ل چشم اند هکر دغتسانعف رس ساكو لوکنالوا هدنرزوا عامدهدنرو هن بز ات

 هدهسانعم موها وژ انوور ناو اببعتقافطنکر درسال غا فقس یب هرفهراعولل ارعا کر دهتسانعمماکوروش ونلواریعت

 دضف نورا ةدخ حالسندفالع هدننزو نګو ا نته ردیضام ندنههآهدشزو تفوآ تحهآ زولک

 ان دهم ن ئادد ار لح هتد نر REG و یزو اک هلوص> اسم لماوالثمر والا ہعتساة درا عدوا ناضتشا 3

 ناطاسهدنزوزاوآ زانا 4 اا ارل ھاشم دکدازاور دلعحو دناش خاک و وراریذ هناو تسوس دهاوخ لوضع

Ra ivردرمارب ندنساحا یو رغذدوج نادوهسمناه دارا ناطلسهکراب دامو دل  

gaa rRهد هنشانعن سلنا وزو دۋالى سواح هكر وس  

 ا:نوکسوان رسک تقلا ردهنسانعم متنآ هدنزو هشاع هتشدآ RD SS هنتشسلا رددسانعمیاتهامژ

 ن ا رونلوا اعدتساو و فلط ند دولز س هقالع تدد سون د نوڪ ی اش هاگرددک لو تح اع یم اهاشتمیابو

 هدنوزد هکر دا اهسو لوقصم نسج فزرعم هشاودسآ رددتساتعمدب د>ورو هد هکر د ودام عو هد زو نهآ

 یزدنکسا هس ۱ راردا زعتوکر و هکر زرزود خدنددالوو نددشلترولواه ده اتمروصشوکع ْ

 هد رلت نمکی دناو انی خلوت شل روا اراک دنر هش یر نکردنی ارب تخم لکو طسرا

 E هرگاه آلو ند هفا ضد ابز نادل مز واه دنر دورو د ص ةر ول هرم ی-هقت اط فا نالوا توضح

 هنابردنولآ هنآ لوا ولو تصرف رلکنرف دا دفعات لف اغ راتاتتاد دکور او ها تم یراتتسه

 دنسروخ ناسا هسا رو لوله اک د نداتفا دا ونش یکی داوا جارنا ندارد ترور دز

 تورو الحو لةص را اوت "وه آ هکرکل قص ی رت ص یھ رور خا ۳1 ورق آرد ساک ندناششر

 هد رغزدهس ول هصاخ عولرب شا زود ند دند عم حول ىلخةسا زدنادشفآ حراس رد هسک ناجا نترات

 ادرى زدقالعوزپربدا یه هکردةتسانعم یخو هنا زادها داتا رواحة روس

 18 nell بوس ا یشا تبت اخ تریضح تن مش باق ا ی ت دی سانو یھت هش

 اک قلا لاک زور دز هطق یسح دیر د مارکت او درد ز لاکر ووا دا میدیا چ ا باا

 ر نادرکه | ردهسانعمیادز هنس | ا رورفەنسآ رر دند ر امار

 هک ینهزارششنآ هلسراذیاز ربا رولوا خدیهاورولوا لعاف مساهنسانعم ی هر دنودهن ارسنفاضاورو لوا

 نوناعو تداعو مسرو رد هنسانعمش دار او تن رو بزهدنزونم اب دا ندا ردهتسانعمرد | لر 13آ وشلوارعتماغق

 ردا ودرب ەداىقىتومۋر دىن رندن لز ووا كاوا نار یمهدنزاس مادران لر ور و رسن دنشجنیآ

E3هح وّتعم ه همه لوا تایر دلش ی اکو تفل شد شفا هدناب حوا هکر دهدنعمر هزمه لصتم هب هدخوم یان نان  

 رکر دهن فمابهدشزو اتصاماروش دا دهد رعرد هنساتعمر دىۋە هد دنزایودنز نننوکس با ردهدنرکذ

۱ ۳ 

 | عب عالضالا سد ةناخ یان وه راها قالطا خدا هوبحو هز وک ك بوح هززوا یهو

هن اتموم دا روز :ولکهدهنسانعم
اک ندکلتا تمدح هلعضاف تيا یسمب يسرب نهد | ردە د

 : رده 

 تح اصم
 ٠



 اس و ی یاس سا N e OPIN تا نم سم

 س ےن ر کس سوس ا اوو

 ناتع یابونویو بوم ياهاينبه ئا چرم هنب ر سعت هملکحو بولیکج هک هترهر انوراودیدازوا نوزواو 1

 ثعاب فا ۳3۳ هکنوحورونب ددغمروط هنراق حآ بواد ا ار وتر اهنگ هنر ا دانم مكا ا

 | نر یی درو تون بونوهدغاکر اب ندهطروعوتساشن هکه ی هنسن :نالدروسهرزوا ناز او هدغاکهلغلوا نده :

 هدیزاه ۱هدیزاه ؟رلریدراه :[یدهدالوراد رهوجیورار دار بعت لیشح لپ رو هوا اه ال زوسهدغاکه دیک دیدره

 نالوقو هماچو قو یو رد هنسانعم هد رش کو شملکح ر ردلوعفم سا ندندیزاهآ هذ نزوه دنشاناوه ا چم یاز

٤ 

 حالم ندفالغتصاسو یمزا مرچ بوکس هر نط قللیم نزد : نت نی ردیضامند نشا هلا ږچم یا

 ان ندرهآ ردیفدای یداههدیرعهکیع دا تالدبقخ زر ط نورت یک وان هک نزد ناظیشو وداع ۱

 تاط زا کرد درهای سرپوردر خو رون یلاخ کردن دنادزب ,یربردیکیآیلاغاشاح هکر لر د یس هیت طه ونور دوپ ۱
 ۱ دمها ۱ نارد هنس اتخم نمرها هدنزوهچ هام هعر هد ها هد رو نددءهام نیرهآ هدبزوآ نزداب نره نرهآ .ردرشو ۱

 نوادر د ر فصو ناح ھا ردهنسانعم قم نتخادناردردصم ےس هاندنتخادنا هکر واک هدهنساتعمزادناو |

ee:ردیضامندندمضها هدنزودخراو دا آ رد هنسک كبف اجو لة مو شک اچ  

 را وتو عضو هنفرط کی ار یراقجهیقوط هکر دیرآ جاغا فروم د نالواریکراک لرل هاج لوح مته دفا ۱ روملوا ۱

 یرفح کرد هنسانعم ییفیجی وومدهدنزو یاجراب اچھی اح یاخ نه نهآ رده .رلابعم قم او یقراطو تمکعو ۱

 نانلوا ریبعتن سیطانق-یع اهروهدیتعب بر نهآ روبنلوا لامعتساهیآ اد رسیشابناملوا نکمیبراداو طیض لما ۱

 نوکان تر ۵ روس دبواس داب ہا رعرڊەتساتم هاو فسا ەدننزوەدازغلخائ هل هاست دحوم یانو

 هت کا ردراعتسم ن دوا یانعمهداتعتویرد هنسانعم عو ناوناو قو تورد هنس انعم اا لاو حو جو بوک

 هک دپا قوس هقبرط انفو یر توکل وب مار هدننزو نماد کاب نجاره "1 ر دلوع ےن اند نتسهآهدنزوهتنتناد

 | ردناطیس ¿غ نشه هکر اب دیدراضهد دخل یادم یو ندرک اور نووکسو رد هتان نما ارهآ:دشزوندز فال

 لاوقا جصاوردناطیشو سدلما نمرهاور دغر رش مسار: ندانسح ءاجانادرپهدن دنعرلضعدو رد هتسشرف نادزب هک هم
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 | ردم-ازومد ندنعاولاتا رله رو او ORNS و یال هدنرودنراج

 بصووردزدصم مساندندیضهآ هدننزوخیران ده ارونلوا قال طا د هنالآوللشم+ هرادعو لورو ددیدجهد رغ

 nia دار اور دادی ی رھا لر ایت نیک

 ریمجت یرومدنابص کو .دهرومد یرلکج هروس تفج لر ضنک ات نم یاتواننوکسو ميج e ممص تەح نر 2

 | هد یک رار دربنح هماعردکعدیمزدیک یتشروپهک ر رب درب ناک نږ ته حنو لجن آ یشن رور ہک اا

 | هر دن رزوا فقس بورکن دنفاناثهاک نتر هل کردے چم لوا هخه هکیدیدراضیول ید ځد زل ښو نوم

 ۱ نما هرو نددرک او ندصهآ ردتعل تا مجد و رار دا رببعتیرپکهدنراحالطصا ار دار اوت اهلا

 1 اک ےک یا بم یھب ارد هسا راو ۰ لر ننهآ رونلوا درک یتدندزوال دورملد ولت ًاروواکروو

 یشدو شب زن قبلا لعون وص قاسمرصیداواصاخ لع هدن [ندنخددلوا یم هصاح تذحیرومد هدشاط

 اکر دکع دول رمطروممد ءلیسراف :فاکوارخف آر نه  رولوالت از هول نم هصاخرل هسلپ الط هشاط لوا ات نویی
 | وود ہہ اک ندقلوا پکی نهه نحارب لصاصو ثیعریصتت نتفوک درس نه ها ردنااب اوول دودولو کد اھ

 اكن كنها لرد نسرویکودزومد قوطوص هیخیملپ ودق یزابندوخ و حصنهنسکرزز دامغتسم ید دیگر

 هژر پس و دنت : یراق دلوازاسمد لزا ود نزاو هد اوخحدقا ندزاغآ هزوسوزاس یربردراو یسانعمزوقط هدنزو
 لر کو رنو رکو ناوا خار دجننانعم لیتو تعرم هو یادش ثلا رد هنسابنعم تع :زرعوهداراودصخ فا روس د

 یزاک اف ود ولام داللو ضو خو: هضم اج وئلواربیعت هکنل هدنازامعم حالطصا هک ىسوةموا يدع ی اج

 نذندنکتمآ ما ناویح رادو نا ار وا طو فص اسد هام هدعاتو مسرو شوروزرط سداد رد هسانعم

 نوزواو هنراعوالثم كلهودوناخوروخ اوهلوط هلتسسانمویرد هنسانعم ندنشکو تنمکحندنکنهارولوایضام
 هردنامو لع :!یاکمتاناومح قلطم عسانرونر د حزاهدسرعرونلوا قالطا یخ دةنراع فالوطناتلوااسهب یدازوا

 هدازو ندررنخاو ندنکنهآ هنسانعم تفح ع نعآردیرومدنابص هلح هلدسر اف ف اکو اک رھا کن ها يکي راناکموت اسو

 ردهنائعم لوا دول کج نها نانه آ ردهن انعم ناحن ره آ ناحینهآ ردهتسانعم ند

 | زرو دهدنوزوا كن اوکو یروھد توزوط ی کبد مدن :رلکوا در درود تر ی چت شروآ راد جوبو

 یربورو رج دیر رووا بعت ناتج هڪ ر دراج فورعم یر رو یمن لاد تنور اک وش

 0 ۱؟
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 مشورازآو روس دەب هنسک ش شعثودادح ندنناماهکرد,ففح هراو !هدنزوراجان راوآ ر روک« هنسانعم تعسقو سصز ۱

 ۱ ندبلناقمدان [ اور ۳7 اا واکه نسانعم تدداوروحو
 شغافاصیدآو شارب سا ندا ورد هنسانعم ه دنکاری و ناشیسو عراضو ر رو6 ورو دو بناع هزاوآ

 نروکب نخ نو کن اودیسهچرت چاد ك نلغفل یاخورون, د هدهرا هنسک نادزکرم ہو هتشکرسو شاوازسرول دو

 هدهنسانعم نشو قیققو ردە رلانعم م سو لظو ناریوو باروری درک ه راو ار دارت واک اک
 E E ah SOJ اقمر دیر انع ندکلس قر هوا قناطمهعقاو یه سرب دکرواک

 ترهشو قلوا روهشموروناواربمعت نوا هدنکرت هتسانعمدنلبیادصسسكسکوا هدننزوزاعآ زاوارا ةرج ندنکولد

 رببعتقلوا ناتسادهدرالدهکق لو ترهشو قلوار ومش مو عاش نتشک زاآ رولوا مسا هنسانعمكلی ادم هعیاش
 کم اوت قلا هدنقسومو ردهنرلانعمهدرغاحو همرق ةرحو همت هو تر ید دنزو زا هراوآ زاوا روتلوا

 تشوک> هسادرک هز رورو ۽ بام ۳ زانهش ۲ كلس و ردرانو کر رب دهزاوآ شش هنعو خو هزاوآ هنر ره

 نعدو مرحو جد رار رو از دهنسانعمرول نم خاوآ حوا حوا ردهنسانعمنتشکزاوآ موقع نتشک هزاوآ

 ادرک ندر ارولوا لعاف مس او لعف ندندروآ اورد لحجز كلف هکر دما تالف ین دوردکلس هش یف هکر دهنسانعم

 بحا صو نح نح نت درواروزورو الدورواکذحخالثمرولو اهنسا نعم بح اصولهابک رتلا یدلورد هنسانعم

 روس دید هزوسانفوهرکتسمو هرع زچ ورولکه نسانعم قتسسو هفایق دیو سوب عو نیک رح یلطمو هنسانعمروزو 2۵ رهز

 ردیأم ندندرو [هدنزودرواب دروآ روناواربعت یرتفدتادرقم هک یرتفدباسحهدنک ارب هلحح خف هحروآ

 هاکدروآ دروآ روت داعش هدنب رج ر رولک < هدهتسانعمدیدش "رازراکو یظع كنور دهلناقمیدرولوک هخ انعم ید روکا

 هلکم دږلح دکر دیدا د ادغد رهت دنرو دنروآ م ك .|موعشو هلج .ندىدروآ ردهنسابعم هاکنحو هکرعم

 هرو تیرفو هلبحو رکمورون دهم لا تدرادرصموز دم نا ندنس اندر رقورعم

 دافتعاو نیز مرج ەد زو یرواب یروآ هنسانعم بار ذکهر ی ولوص هب اه نوکسوار خف هروآ هرژا رولک هدهتسانعم

 یراکدید فواوکی وک هدر ضعدو كیککه کرد نوک اکم سابا هجم نشرسک نشوآ رونی دههنسک یحاص

 هدشزوداب دنوآ رد مصتح كنو ا هددنزو نواه نوآ ردندعونوب خد یر دونر آر ار د یر رتعس هدم رعردن ابن

 هعهاکو ور )راصای :رک نوه هومر اسو راناودومراو مزوااک !هکبیایس هل هلو قم بنقو میس لوا یربراو یسانعم یلا

 فورظ قاحاو یا ثلاثرد هتسانعمدنسو نا هو لمادو تچ فاز ران "بای او ںاولا هنر زوا ںورکہ را هطوا

 زرد ید تضخ هک دقاو لوا سداسرارید هوا جت رطس سماخردهنسانعم یلاعدنسمو تخت مدارهنسانعم اواو
 بارشصوصخح هدنزویدنمار یدنو آر د غل هد باوا ر سکه انعم وور ونو ارتب یت لاو نیدکو | هدنسدکر ته رشط |

 رازرسوشاج هّسرزوا بورک هدرل هناخوراراصا كوه ن دنا هک بنقو ےجم لوا هلسراف فاک تنوآ رر د هاف قحهنوق

 ]| یرئاسو مزوا زمکیدلیار عت: وهالاحرارب دهب هنسذ شاصاو شاص یاش او ی شوراصرهو زارا تالو اهو هبورواو
 نوری دشلب اورده:تساتعم هتعواو قىقراصوولىصآ هپ زو نامزات ناکنزآ ردرفرګ كوا هل رابتعااتعمول

 رستو خیردوهآردن دنلسق توصهیاکح هباهرو هظوواورتف هوآ روس .دهرل هنسن یکی رسک او لکنج ج هصآ

Êهغاحوا لح هروشدد.درکو هلغوط ین ارد رهشرب هد رق هواس یر ,زاو یمانعم ترد هل اهیافخ اوروشاد وسهدنعقوم  

 رلروصمو شاقن هکر د هيشاحوزاور ور غز لوا عبار ی رعاحو ګر ةرح یعدردهنسانعمادصءدنروارب ثلا روس دا

 هکر دضدارمو هدننزوریو آهلعح موآ ررر وح خد هنفارطا رار الشم لب دنمو هروچو لاشو هنر اکر وصتو شقن

 ناریلدو نایوبخو صاوخ هدروناهرلاخ هلنسراف یاکواز ناک دوآ ردلدنداز ےج رد عما ند نتو آ

 | لابوو بوشیاب یکزقاس کد بوشر د یل د مرموز دز وهدا هک رک شلیاو نقل صاهل :اکرسک BE ردهنسانعم

 هدهبو گی ا هقالعوڊرد هنمانعمیتصآلصا هدننزوهزک اب هرو هرو 5 زلواادح هخیمراب وق هنسنرب بولیصا یک

 هلرسرافیاز هژیوا ردوا راربد ده یخ یراق تقر اص بوصا هنسراشاهدنراشب .نانزوروت دهطرفهدسرعردلمعتسم

 ندیسابلا هم نش ن ,نشنوآ هلبرابتعا فوفصرار دنا لامعتسا ځد هدا ارشردهنسانعمكابو فاصو صلاحو صاح

 قلص و صارراردیارسعتوتکتک ی لخ نالنکر رر دی ررتع سەد ہر عز دب "ام یراک bs کوک کە هدزو

 ناس هک وا كتنکک هشوآ رولکهدهننانعمكلیاهلاوحو هلجو كامکح ندفالغ لوو رولکه اتم قلراضو

 ۱ هد شزوراها راها 7 رنو داهدنتقو تیصمو باذعو تمدن ترسحو عیرددکرد هل ب هد زو هاو هار دیراعس

 دب و رؤس د قلار ةصو لا ده دزجالطصا هکر د هنسانعم ماعط یرصتختو یو كجهس
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 "تو" زنا ضراربهدتنهرآ [تارفدلت :وح>ور وتو تيىن ەت زرد لوارول لع RII ر دير 5رن ن TORTIE دید

 هدشزواشولا اتوا روا ةدرلاية نت ات ل ات قهاوشابرثک روت دهتشاولزاشوف ود یراکشهد.:نزونوهال
 هننارضحت مارکیاسلواو ماتظعیاسا لزاناکتح ومآ رد رددنشأنعم راکدهدخونئوا قو ل وقهدنتفادنزابودنز

 قسردشراقو یعثرافو كع زتو كم هزب هدنزو ندوسآ ندومآ ردیضامندندوم آهدننزودویان دومآ ندناتتشا

 هدوسآ هدومآ رده ر انعم مر داوطو كءدو یمقیطو یل اخو و شوقو كامزودو ىل ضامو نلوش وقو كازودو

 رذ] وعفم م .اندندومآو نوساوایس درد ها اوخ راس لرکو یسزربدناح یعووصت اهنسانعم ین دا قلطم هدننزو

 داتساو و لعم ی دنا ےلغتو ع در تسزارل سراف فاک راک ن ومآ رو ی ن ا و

 هنر آ هنر ره ن دهد دعتمځاوزا نالوا م دنح اک تغ حوزرب هلو مسکو ناس نوکس یس وم ۇس هنسانعمهحاوخو

 خخ نلومآ راردناربعت وقف کو داد نواز مود کر د یسومآهلتعسن

 مزر اوخرددربا LOE hg نونا زرا ,هدولانواول حر دنور عم ةكرۈ دەب هس ال هدنتغل نانو هلمال

 هدنزوقوهآ یومآ رولکه نسانعم ل الموول و طور دلصاف لح هذن ناشار هلناتسکرت كلامو ئر ندنراک
 ك اولو قتردلوطو روناوا تس هرهش لوازل_.هقالع ترو اح رو نمر پک ر دره تاو هدنراکن وخر هن

 همان هما ردنوهحربت RS AES هبومآ روک ل عاف ناو رحالعفهدانخمولورد هتساتغم
 هدشزورراک زى زیمآ روا هنسانعف مرههتسد یغس نوطواو رر د تیو دو هد رنک او دجمز اوز هدننزو ۱

 یار زبمآ واك ام ام جیزتماو لاصتاو عاج هل تیس انس وورد هنسانعم یکسر و نیم اردردصق مساند نما

 كم نمو ترشابمو لاصتاو عاجور دهنتانعم شثرافو قرشر اقهدننزوهزمک ات هربمآ رد هنسانعسزمآهلسراف

 یار هزمآ رونلوارسعت یالاق رو لر گرو نو قالطا هد هن هنسک شعشود قآ هنلاتصورولکه سر لانعمت تعسطو

 زاغ و فولاو نوزومورعاشورونلوارمت ی ال اة صرب هکخرد هنسک قشرافهو دو قآ نلاقصهدننزو هوا هلسراف

 ا یللاقص یادعو هیرآی درد هنسانعم مدنکووجش "در مد یمهدننزو یورهزیک ان یومهزبمآ رو نکن هات

 یس کرد هشام تق شنل بخ نغ خیمآ روس .دیدیومو درد یحاص لاقص ینتشزاعهرتوی اداره

 یس ر اخو یعثان كن هنسن یباو ردزاح ین اقمه)تسشح قلوا یه عوضو مردن رابع ند لامعتسا هدنهل عوضوم
 ردهنسانعم حرمو طاتخوقسراف هل سد ءاه هغیمآ زولکه نسانعم ترشا دمو عاجوردهنسانعمیازتماو

 یرزاو یسانعم شیهدنزوناج نآ ردنلداقیزاح هکردهنسانعهقیشح یتیمآ رولک هسانعمتعماحو
 دن زانا مسا عوضومنوجآ دیعب هبلار اش مندنداج یربۋر ودوار بعت خاج هکر دهنسانعمنامزو تقو

 اباد ساو و نآهدیکر رتردهدنماقمادههدسرعر دو 2اب درد یسک نا هکدتردهدنعفوم كاذهدس زرع

 در کرده وعد تشکر و دیر او اجرا وب هره هکر دتح المو هب داج هک ن سح دقت ثلا ر دربعم

 رولوا | موا )وقت حطام اکو اس قو دة دهام ییا وئلوار رشنو رم هللا لق هبوب عت النا ناسا

 تا هان هاشم یانو نولنوکس ا ردهنسانعم بارش سماخر دهنسانعم ل قع عتارر دانعمرب نا دجو لصادطا

 ۱ رولوآ نیست دارا ر ید تسا سب تنهدرب تاج هیدروشن اکسوا الثمر دک داکسواووااکس یعن نآارت کرد هنسانعم

 دانوتنوکس نودنآ نودنآ روس .درورعزهدم رعردرعا یهوک ةوبمیراکدید اهن خف ۹ ما یکهخ هخو یهزونیرفآ ۱

 نال وو هم وډو تعابیوو یدعتو هدارول خودت اک هتلر داخ لاش نخ اوهجلدواو نامزلواو لواو هددتولواوهداروا

 نا ردزت "هد ون رسکورازید دعس هدر رعر دکوک ی اود نانلواریبعت قالب د وطهدننرو هتسناو هتسن هتسنا ردهنسانعم

 نشو دملب وشو نلت وشو رغڅ وشو هداروش رولوا طس وتم هدننس دنعت هلتا بد رق هکر درفصم ن دانظفلنآ ون خ

 كم دك دشو هتشراواسهاووم شا دارون روشلوا تراش هنرقارولوآرغصم ی دننشفا نا تنه هتنرولوا كم هدنامز ۳
 هدس رز ضرر شاهین رک تجار هوم ارج دیک نا[ ۱

 مک هدنزو هسناراو هت "۲ یذنلوارکذ هکرد هنسانعمندنک |هلن و نازک ندنکنآ ردهسانعنوسروق|ا

 هل هنسنرزکناک اوبکر رم شاو وقو شفبلیتقل..هدیزوناع شهوواو شکو طو بزوج هل وعضدکرد هنسن شل

 ید هنفر ظ دانو رارراقبح غان دتر غوهان كى تا هدننزز نیا ننآ ردتغل دەت ایا٣ دابزو رلربد

 هدتزوواوو آ رارراقح نونشااح نوبت همولطی اما حاوروو ن دشاط ضب دفرطظرب یک هج کرو د

 رازه ر دش ود لباد 4 ناش درازهر د هلا تعدد یادصردزاو ا فف ا ر داد ندایواورد ەن انعم وص

 تررو ږددرګ ندنوبخاولارونلیوسهدنعقوم غرر دو فدح و اوما در سحق لکه ەرۋ خاک او حاوت حاوا روس د خداوا
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 فروج هنسانعمنیرسو لفكر و دهوضعناناوابعتیرفضمدناویحرت ابو جود هجواهدناسناهشزورغال

 ی ر دلاص بولکتکرح هلبا متخودوآ | رهفو یوضعهدزوهدررا هلن همه نيغ "هدغلا ردهنانعملواخدوبدتزو

 هدننزونتفشآ نما ون ذیخدهزاغرارروسهنن رزورایراع هک هل رقهدننزو هنو زا هو وغلا رار د درون و هزوالد
 لواوروس دەر ر هتسک غام لا لثخشو لاسل اریغتمو هچسا ارس دلو عقم ےس !ندنتفلاهدنزو هم[ هلا رددفدا مو

 هکر درسا سیل لتسهل زو تلاک تل .هيلوایمایروب رسم اوا قرت اع نوت هکر ر د هناکم الود ق در

 PE هل.سراف فاک هب هنوكلا رولوارغصمندنظغل لا با لجهریغصت فاكر دورا فور ۱رعمرل ار د خد ید نه لنفس

 ىا خە اچن كرا اور دقلابیللو یرلکددلآ | موقيم هل دءاضا رفصعملآ 1 رد ةت انعم هزوغلانانلوا

 ردکیرا یشک او هدر نانلوارمعت کو کک ندنعاوناابرا کر دهنسانعم هحولاهلبحو نون نوکسو مال" مص جا چ

EY:بوراقهنفا ارطاكهعلخرادامارادرکسع نالوا هد هر شط هد نس هرصا حة عاق هکر دروقح لواهدنزوكنهآ كلا  

 راضعدوروس دید لاحرومهدنسرافوروناواربسعت سرتمهدز جالطصارارات |توشررتو قوا هب هعاقهدناكناراناکس

 هنسرافارطاوهشس راکوا یکرابصح نوح اهظفاح یهعلق ابو نیر تسعن یدنکر کسعهکردراوددلوا كنلآهدندنع

 : ندورحادوخ ابو تف هغلت ندهرشطهکرون روس دج ده نکسعلواور داماشهن راکدندصناشول اود ارشوز و د رارر وج

 ددهویمناناواربت كرا لیصوصخ یریراویمانعم چ واهدنزوولاخ ولا هنلوا نیسعتود مان ەنسەظفا هعلق

 | تامرکو دل و ط ثلا هسرلانعمقشالوو هعش الوبرولوا یت دولا افائروس دارا یولاو هاسیولا هدشرزوصییعت

 ر ونلواب رض ەدەتسىك ی هاشم کت و ینھالورجافو و كاباالو دخل نمادهدولا هتسانعم تشخ هر وک یاخوا

 هدر ی راک دند کیا ناف ض هد هدرکولآ ١ ردەنسانعم قان هلجوار روک ن دزو زانو مشخ هدنزوس هوما ضش نئولآ

 MNS ایالات رد عالی نام ودر اب دنوآ دنول  رولواهیبشهیول درزویراصرارب درکیرا

a iلیضشوط هلمال و ردورادفو رعمرلرب د حد یدنهلینس کرد بیطلا لبس مم هاهدشزرو هلال هلا هار  

 ندیزملآردردصم ساند دیزل [[هدنزوزلاف زل لا ارو دنا قعهدرب رع رار دس قاد زاد ضدرو دهنشوق

 رولواید دم رم لدعاف مساوردهنسانعم قمار دو عام قو تکرواولع | قلتوخدرلنا اوحوللثمرطافوتآ

 ۱ جارا جامآ رود ناو نات !چقو ناغارصصو یوخ دیو تاکرواردلعافمساندندیزل هدنزوهدنزمآ هدر هدنزلآ

 نا شنورلر د هاکحامآ هعضومنالواهباشنن روکنا ارن د هن سه دنغس قاربظنانلواتصن ةا یوا
 ا ھاشدا تورلار د خده ومد نابص راک اورونلواربعت هلبظوهتو هکر واک هد هنس انعمرتت

 كس رد هدسراف ن کن مر فورن د یخ دهپ هصحرب ن دنس هصح ترد یر کر قم هفاسم نانلوارابتغا سر فرو

 ندامآ رولوا | خامآ تردیرکب حسرفرب سپردهفاسمیرادم جام تردادنرهوادن کا لیمرهوردلیم جواد

 شازودردآ و عفممسا ندنداماردهش رلانعم یخلرضاحو قیارضاحو یمرد] و طو قو قو نلمرود هدشزونداداو

 ی :رب زاو یساتعم تردهد زؤر ازا ات ردهس رلانعماسهمو عمو شکل ! ضاحو شلوارضاحو شات او شلوش وشوفو

 یجهبساح کههنسک نروکب اسح نو تار دهنسانعمباسح ثلث ندعو بلط تمام یرویدیهاشنتسا

 جام زدن راع ن دقبر تو نشف تفت لئاسمو نار تف د هکر دهنشانعم عرتواصقتسا خیاررارب در کر امآر رونا ۇارعت |

 | مرور نش قلطم دن نوک شاار شاف ول هزمزامآ یربوردهتسانعمهراوآ یریراویمانعمکیاهدننزوهرآ اوا

 موقضساما هدشنزوماک ان اما :نوسلوا ترک رو لوا یسحناو ینو رغارواوا ثداحهداضعا هک ییرابقو
 یل ارضاحو لمهریو قمر دل اوطندس ًامارول وا خد مقا لعفو لعاف مس اندم امآهدننزویاراح یامآ رد دبس اتما

 شن ردلوعفم مسا ندندمآ هدا دما هنشانعمشرکوا ردت اخ ومآ هدو هتتم ا رده زلانعم

 غیمآ روتلوارسعت تاضلکهکرون روس دیده هناکز ان باوح-ند اروهط زنند فاک و رکعت وپ ډو فر طاوهتسانعم

 ردهتسانغمهناموهربشذینا روتاوارنعت یصاهکت تعفنموهدناف یربزاو یمانعم شر نا هم نوار نوکسو مص
 رددتسانعم هصالحو هو لا سماشزدهتسانعم یزد ملت صح عیار تقویت : وناشوردق ثلا

 ص وص هناتسدنه دلم ال خفو عم مض هلم ٣ ردناردنز ام تللاةدعافر درو شم ر پشر هدنجلدا نارنارلحم مض لحا
 نردغصتلادع» بودانعرلت رشلبعاو نم سیف وهم مرد ید ارد وور عمدا جفا نالوا رعمردهوسرت اود

 یو هقرارب ورلر د هنن .نوطوا شادابو شلربقهلجمتخ هنمآ ردلب نم یتلقآ نالوا ضراعهدزوکلاضتکاتنوف
 ۱ مانالادبس قرضحردام ماد زلجم نکورونلواریبعت نشود هدمکرت انوار شيت دیدهنوظوا

 راضعدور د ارو روپ شن رهن نالوا لص ان دخ ة دلتا م نآروپو نارا دکر د فخ ن ومآ هد رو وها وه وها :ردمالسلا هنلع
e 

 س



 تکا تک [یدنلوارکذ E EE هلیسر اف فکر ف !IA ردهنشانعمشوغ [ اوقاحوق

 فاکن ک ۲ | ردیويههد هلذاکر سکورد هنر انعم تفاوتقشمو هیهادو تنځو جرهدننزو تعراو هلیسراف فاکمتف ۱

 هبرفولرویدلما تاور هلفاک مضل رانعمروخاو هل و طوش اراضعورواکه نسانعم فلعموروخ ورد هنسانعم ۱

 رر ددٌننک ا اردناهدر كحد ی دما يرانا وید خاب ال مرد هنسا عمق شزاوو یا او كش اردردصم 1

 نیا نب تک[ ۱ رای دلب لامعتشا یخ دم د نما شمر دن مم دلو ایا تعمور لکه دەنا غم تا ازاردو لی وطتو قغازواو ۱

 هلمال حف لالا ررید يخ هدنرعردهنسافعم لات E شال ردفداههدلروا یانعمداا لاهدنزوالاک الآ

ET 

 من هدک ۲ رخ ساشعم موقره بال ا هاهم یا کا ] هل جو هل مھم یاح نوکسو فاکمتف رک[ هنلوا
 زدىف رب |كنىربقاروبوا هکر دهنساسنعم لفکو ن رس قلطم هد تزور غال هلسنر اف فاک رک ۲ ردضتحهدنک ۲ الفا

 نک ]رازی بعت یر غصة دناو حر اسوروناواربعت ور هنفرط تسواو قانبقهن زب یاشسویو هه

 قالضاوش علصا ه دنزو هتس راو همسر اف فاکهتسک [ ر وم دءلقر رو مد یراق دول شاط ل ارل ڪشاط هلنسنوکسو فاک

 ردهنسانعم شخلموکودو شخلعبم ؟ لذا کو ردهن )اعم یلروغواو ۇش النوت النور دەت

 لب هبچم نش نۈکسو خسراف فاکم ض ET ردهنسانعم شاصاو شش ابو شش شش یهنسنرپهلیسف هن

 قوع قحهرب دلوط هن رام ا قدصرو ناتفتالم  هنسانعمیندنک 1 اووشح هنسن قح هری دلوطهدنزو نماد هلسراف

 رعت هاو هدننزو جرات جا !رولوا لعاف م .او فصو هدا نعمولو یکی راجا ق وجو هلو طور اسشومو یعاسو ولو
 ندنک ۲ اردضام نددنک. ۹ ا روس REAR لو طر ابموم هلسراف فاکو راز هلاکنح نانلوا

 هنسانعمواطو شارپ داوطر دلوعفم مساندندنک !هدننزوهدنزاس ۳ ۳ رد هنسانعمقامةیطو قهر دلوط پود

 هل وطو هسا شارب دلوط بولو الد اف لوط هک هنر هو هلوطورابمومو ك شو دو قيد صب نو ساوا هسرولوا هنر

 رومعمو نشوروللوارسعت نامش هدنک رتردناونحلواط هلبسهد ایزو ناسنازوسوولط های کیک رکهکردهشنانعم

 رغاص ی رغآ ینلوقورد هیفسوهدوآنایلوا حصنتمدا رم هکواطنلوق عب شوک هدنک ا روک ەد ەنشانعم كتا

 لصاح ند ندنک هبا چم نيدو نو مسکو فاکے ف ش هک[ روم دیندهب هتسن نالبقمط هغلوقو هر هنسک

 هتکارونبرد دوشح هد رع یکی رام لشودو قیدصیرون د خدهب هنس) نالدرب دا وطو هنسانعم شر دلو ظر در دضم

 نشو قمر هاوطهدننزو نادیشک .اب ندسک ا روس رد هت ابو شح نالبرپ دلوط بولس د هرجا هنسنرب نونو فاک خف

 مور هنعو بکر دشوق فور عم کش وقباب هر ع فاک ض وک | ردلوعفمساندندتک | هدننک | زدهنسانعم

 دیمرق هنکحوس و هلغوط هک ج رکش مشب «دشزوروطاس)سراف فاكر وک آ ار دوکوا هرات مز ووغبهذنراید

 ردهنسا نعم قاجوق هکر درفدا یمو هد زو شوغآ هلسنر اف فاک سش سوک ا ردد نرعم نت ورج 1 ور روس ددمهرک ی رخ

 هدنزو نوراو نوک اردهنسانعملمکح هب هنسو قلفاحوقو یجوق هکر درفدارمو هدننزوندمش دوغ( ندنسوک. ا

 سا ندندیشیک  هدننزو شد او شک | ردهنسانعملاوح |هتشکرو سکعوسرتو ناشا یاب کر دیفدا هو

 لاذ لآ رد ےءاندمدآو تار واکه د هنسا نعم نسو لوا طو ناعششو هنسانعمهدنک ؟شمز دلوطوولط هدننزو
 یسهتفههرانواخ هنس څو لر دض مخ اله مربا رو د لآ د هدیکرت ر کف ورعم كنریربراو یمانعم حوا هدننزو
 یملافوردیدآ قلایللول عوبرب ثلا رونلواریبعت هابل 7 هبهتداضوهدیکراربد هنجا سم ماوعرولوا ثداحهرحا

 یدیدر قلاب ےظعویز ومر صوصخ هطیحر صراضعیور دقلابرب طقنمترصو یللو 1 ر دیا حرش هلا نیلا تما
 هد .کرتروس ر وکه دنلکشوصندقازب اه دنقوطهرب قاروش باتفآ هعشعسهدهراج ما ادکر ددنسانعمنرارسهدمترعو

 نالسا و رد هنسافعم كما بارش هرکه ماشو ردەنساتعمەل ق و مود دودا هح اودالواورونا وارمنعت علاس م

 راردیاقالطالآ 1 هنس طالت ناش و Re وا تننه زارروا وشام و ماکحاروصەدب ا ک رد خد هنارش

 رووا لخاد ځد هر هبوداورازابود باوا هلکنآ اراد دنهرولوا لصاح هر ولر یکه بو لز 2 دنکو کی دبنآرصترب هدندنهو

 هدناتسکحرترا طعیز دی دا هل کریو تبالورب ه دنزونالاب نالا ردح هد هل هزمه فور دکمچ > یفورعمهکرد هلال

 ۳۳ هوالا دلمه دن کیر د هنسانعم ان لعش شکآ اواو نوکس والا رد. ید لعاطر و یدیدرد رر

 | هر ىج هدا بشت اورد دنس یکربنجندح اغار دعضوم قحهبوف كلوحوهر کن هکرد هنسانعم ن نادکی ددباراو خف

 ۱ نوزوایربرلراش وا نوو اقام وح كملح هلباران ارلاةجو حت کرو د یدک نکدەچراب یکی لواورریدجدهعاجواو
 ندنم ال اردر دصملهاحندندم الا دننزو شناسآ شال دال الزبد يلج هنس کتو قاموخ تور داره هکر ا

 رلا رونلوالامعتبسا هد هصیقنو بیعوزوقو قسفازا رولو اع د ششالن شیالالغلوا هنسانعم یطلتو مث الاس

۳ 1 : 

 ت



 دانسات یکسان دسعش یسهضافتم ار اد هدنس هام تو سم ءدکلف شو وند کوک

 او
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 ردکعدسعثوارپ ردهنسانعمفآ بات ةغللا بس هددیزو ناتهام ناتفآ رولواهدنراتجاطخ روش دید

 ییوصشنوکی فآوص ینعیرد بآ تفآ یلصا كنظفل اتقآ را دیدراضعبو شب دیآیآ ی عبءام بات کی کب اتهام
 رابنوز دنوڪسو ردهنسانعم سعثحالطصالا بسعوردمتفآ هک ابوکیشانندنکتدلب ی

 رونلوادامم سفنندناتهامو حیرندناتفآ هدندنءٌلولس بابراور روذلوا هب اک ندر روکنا بارشو هددنستعم

 جوا تسر باتقا رد اک ندقلوا یضة:مبوشراا هت اعنابحو رج مایا نتفرراودربباتخا ردن دحورخد

 ردروناح فورعمرلربد ید ی .وشهکیرلک اہق یار ر د یک رفول هماعک یک رغول لار دلمعت سم هدعق

 دنهلهاو ردرلعد ات هن رسا تفآ ید جوا رانو رار د ین دناش هنو کک ی یآ كامار د نوور دىنار

 نفرهوکرب ناتفا رددها عوضومقالطا هموق نا .طهشوکورار دی قالطا باتفآ هکسج نالواكنردومک امومع

 نالواراکشاورهاظهدّم اعدام هم اویصلغل ان یشنوک ندودنالک با تف ارد هنسا نعم نتفرراوا درب باتفآ

 راقحوج هردهنسن بش هرب هدنزرط یتآ قلاب ولدا لوا لادیض لدزدباتفآ ردقلواهدنسهیعادافخ او تکی هنسن

 باتفا قایماکوتاودیاضقناویاکدنزورجیامتناقعب راولدرسباتفا راراتوطهشنوکبوروا ندر صح
 اینادوندنزودرمات شدزکباتفآ رد هک ندهنسکرخرصم زاوسناتفآ ردهاشعملوا جدو کا

 کی راک قلی سراف فا ف ادرکب اتار ونو هیاک حد ندروناجیراکدید یراک ایقوندهنسنندی تباصا شنوک

 رعت كانوک هکر رد همسه" هل سر اق فاک ریکناتقا اتفا روس دیدهکعچ ناق هر :وکو هنکعچ ی اورریدنودرحهدننایرمس
 هل.سر اف فاک ناکنرفآ ر روت د هنسهلعسش E OE هزاردا ۲ راراتوطهرزوا شا تو ظفس ندشنوک یزوروشلوا

 e ar ندعهقرب یترکد ید داوا یتش نا نو یہ درک کس تشدرز هدنززناتسرفاک

 نوا هکر دیدآ اولح یکن اخ هدننزوهشوکراح هلا لوهخواو هسورفآ رازب دهناسف عارحو موم هلا لو هو او هزورفآ

 بویقه یسرب هدعبروژلواربعت هنایمهدز ج الط صا هکر اروا بور د شرا یتا هلا نوا الوار رو ذلو ارب عت یساولح
 | نکس ررروشد هدنسهرضتاولح دوخ ابو هد هات توکود لاهن رزوا هرکصندنارولوا هند هناد کز رغوار قلاب لا

 هدن دنعراضعدو شات اناس هلد ایماولحرلدزاع یوراضعدرارب دصیسخ هد رعرارردنا هدددنو طزول هغموروخ بولوا

 ءدعد بول الو یکک ر دن كيح ی «وراص هطرو را دقمریادت ار دصوصخ س زاید نال یک هکر دما عط عونرب هشورفآ

 لەت نوکود هبلزسعاب دوخاورارارغوط لعاو ںوکود تیر زود لود قعنمیکدبویهزوا شا

 اس اراضعرور در دق منلهاشفو دیر هان نوکس نودرفا رر د هشورفا ځد هنساولح مدابوهروغلبورار دیا لوا

 دص و داوو نسو هز هلک یربردراویمانعمتردهدشزونشلآ نرفآ رریدرکاننرقلاوذ

 RE ااغ نرفآ ناهج هنسانعم یک دارو قلاخرولوا لعاف سا ندندیرفآتلاثرداعدرمخ یاتردنرفن

 E از ی کره رو ناسا هناسفآ ردیذآ نوک یکلوآ انس هقرتسمتسخ هیکلام*ن-عیر

 اردنینح نالوا طفاس ۰ !i HT طقسولوسود هدننزوهناص اهلسراف فاک « هناکفآ

TIهلاقرمسک ادنفآ رونلواریسعت شاوصو شوکود هکر ردهنساشعم تموصخو لادحو لنحهدنزو 3 4  

 لاو ردا كلعااغوغو كنج هد دزو ندید مدآ نددنفآ فرح هواجس مدار دنا کلات سوق

 زن هد_نزورصذعراج هلفاعو نیس رقنسوآ روم ده هنس هلن ۱توتمار هشدار هد زو ل امالفاق

 هلکنا ناتسکرت 7 نیطالدسرار دروع:وصقآهنعو ق آهر اتو آرولوعون یی ارا دروقنوص هذعوب قلطم ماوعردشو

 متن راهاشداب لرتر قنس ق اور دن دنسن>-ناغطررید ینیساک اہدراتمس ا نرلریدرقنسهراو هنعو هر او رار دار اک ش

 هصنقتوراعو عە تنزوالاج 7 IF اننکرهزول تفوز ولزا انتا ةر انعم سورا مازا عور دنر ہل

 ر۵ز یهر شرد ر حشر صوصح هناتس دنه هل سر او فا ڪور واکه د ها نمالنو فو سود هما تم

 سونیارونلوارمبعتدروآ هک ینهروحرادامارتاد كنفرط ج الو 2اهلسرافیابنوکسویبرع فاک ضبک ار ردلتاوا

 2K و هلاکنح نالو ار عت هجافاصوصخو ںالقو لاکذح امو هل فکر ف 2 ےکآ رر د ڈا

 مياه واور رکج هنمرافرط بورد تلا هدقدناچهنسهتیفسنیشدهنمفس لهاو ر .el رب :زوندقاز وا
 تالح لبا نيم فا روکسو یفاکےف رون دیرلاحاقتهدسر ۶ رلرید ید هب هوم فو رعمیرلکدندا

 نیوض لشھدہ ووز حوا وصر 1 ضا ارکسیروپشمردراو یاوناردذو رعمآبطالانی هکر دهنسنابنعم ۱
 هقاضایوضرفولو یو ص توکم خم شکما هسراردنوسلزاهدایز قدوربرک او بوروتکهما اود ورزش کیاتالکو

 هنر توسل
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  eR aT O rی

۳۹ ۲ 

 | رف هک جورا وغو هو رو یاد هتسانعم نورد لاعفناو بل صابقناو هلکی وا هلراط یربرو ۱

 هد زون ومآ هلانتلمهملادوار ندروشآ روک لاف سساو ما لعفورونلوارسعتو ؟روآو قلم شر اهو
 رد یمهدنروش روس دروشآن وهکناهیوکسوکیقنح هر دشراف ق اجوارد هنسانعم حمو .رو طاخو قم اهو قمر دشراف

 قلراطهدنرو نتخوسا هلااق نفوسآ روند دو هنسک لایت ا لوې هدزوعورآ غوشآ هنبمانعم یر دشراخ

 ۲ قللوفو سمورو” دهنساول شوق دن زی رک اما نانا نایشا رد هن را زعم قلو انار وربغنمو كمرولدو تدلترارعتو
 دیک اس هننسآ | ردهنسانعمنامشا هد روهایزات .هیاسآ 1 ولکه نسا نعم ناو اتو هناخ فقسو ر داماش هنسهوق وقم

 رونلواربعآیدرم د تصو هک ا هنآ هدشزو زنگ ملی اه , دویشآ هوسا رد هنسا نعم هضیو هطروج هد

 یمطعارزو كن راترضح مالسلا هیلعو انسا بیای ار وقف فص ار ربدلیهصهدسرع

 رعت هرکه کر د حو رشم هلو ارم کد ەدیاک مان هب و دالا جاور دیوسذماک اابعس لغو هب رع مولغر دیرامرت څر دصو

 JES LELE EE دحفهنانعم وو VERON RN ؟ نان نانلوا
 ردىعا تا نا نلوار بعت قوا لالهوراتهدرب ضعبو نانو زوق هدیکرتر دمور تغلهذننروراول دراج الواط

 ۱ هن رلتلع صر و یه رولوا یا هدب اغولوکوردخ ىم س دکر دم نالوا لمجتبمرا رد صولا دیک هدرا

 قلواقانو لی همت دما وام مه خف یفلوآراضعوور دروم هد اچ ننح مر وغو هام د یه و تور

 درا رد طا له ندندراعا دراعآ ردر دصم سا ندندیراغ اهدننزوراحاب راغ | یدایاتداورهرزوا
 رده رانعم مرو عود یاهو قمر دشراوو یعاصاو یا ماب دزو ن داشان ندیراغا ندیراهآ رده چاتما

 ادشاولو PEASE DAA UF FEET 4 دف واکه نسا نغمارغاو كىركۆوكم ردو او لبو قم رةش |

 یق5ی اغا هکوا نددنالآ موی ابهدننزو :هراوآ اا رولوارعا لعف«دا_نهمونورواک هن لا عم هداراو دصفو

 دیزاعآ رار دیا عضو هنس هراش کس لا نوک نوجا نوسمکو طه م رو هج وب روش دهی هر لو اورلر دیارب عت
 یایقهدا اراودصفو روئلوا ربیع یا لع عو ر وادب اهړنزو ندبماشآ ندیزاعآ ردیضاملعفندندیزاعآ |

 رد هنسانعمارغاوكیر گو هم ریل و او معرق سو همر دارو پتو هعار اطردردصممساندندملاعآ لاعا رولکهنسانعم

 رعت ەردنامو لغاورو دعلب هدینرع# رد هنسا دعم هج ول نب سکس هرح یەم ةلربورولوا د مما ل عفة دانعم ولو

 هنر یف هنسنربو رار د ځد هنناوق یراورزرولابراو طابر احرتاسو یکون دوم هدنآ هکرون رو د ځد هعضو م نانلوا
 رول دهنسانعم تو ېک كارو رو تکه لا یزوک درون د دەك ار اتفرکوروبج هنرزوا

 یرویسهدنجاو بولواهنسنرب یکه سوک هدنارو د ج دهدسهدسراو ر دعا ارح یراکد ید حاف ارق هشلاعا

 ۱ ردلبقتسم لعف ند ندیلاعآهلمال ف دااعآ رر د قل ۳ ترش هد رع یدنلوا هی یا هلک نوک كن

 هناسو كمرلواو كليو قمرقشق هدنزو ندبناشاب ندملاعا ندیلاعا ردر دصملصاحن دن دملاعا هدننزوشیاسا شلاعآ

 قمر د شراعو ار اتفرکوروبج هرزوا هنسسفر ی هنسنربو قمردزقو یر طو قم ات هنتفو ققار تموصخ
 نوصلنسهکق قر او هردویاحیروقلوا مینو راد بس نی رعآ ردل اوعفم ما تدندملاغآ هدیلاعا رد رانسعم
 رد هتهانعم بو زانو هخاهدننروهدرک او هدرعآ هوا شمل اق بولر ءاوصهدنرلرووشح اصاحهر کن کد نوا

 ا بیام تیام هیت ر درسه مهلا هماجهراهرابو یتر و زانو هم هدیکنه رف ضعیو

 م شعآ رالوعفممس ہا ند نسخا دزو هتسراو ,هتسعآ :ردهتسا عمق قمردلوطبو درد روز هر ها هثسنرب

 قملصاو قىش البس ۳ عا ردلوعفم ما ندیلعا هدننزوهتشک اورلنىغف هتشعآ هتشعا رد فف شو غوا ليغ

 لمغاهدشزولغاش لغآ هلوا شاوا لا نتو شار وو صو شخاوصو ش هعلصا هکر بد هنسمز لواوردههثسانعم

 قحهرب دلو طوقح هلوط هکر دف دا و ه دننزودنک | دنع دنعا ررر ناب رازوطهدننعا هکر دعضوم نانلوارمعتهر دام

 روس دههنسن شار دلوط هل. اروزهدننزوهدنکا هدنعآ هنسا نعمیدر دلوطردمضام لعف تدندنغآوردهثسن

 شءلحالحو -و شاتآ التسع مضر رولوا ځد لعاف مسا ندندنغآ او یکقوصورابمومو یایوشح كشودو قرد صاب ۱

 اف وا زارب د یول هد يک تو التر هدر ءرولوا اثر هز کر دما اروا عو رورو د خد هنغامول قوع

 شوماج هبا لو هحواو شوغآ رزام ندندسنال,عاصلوا كنود شهروغوط کیر دلمعتسم ین دهد یکی هلا

 قاقحوف ندو رولکمدهنسانعم لوفودیعور دنرا پچ هنسو قتلوقو لوق كر دانا يهم قابو هدشزو

 یاب لیجوازوک ن دنزوب بضغو شخ لا لومجواو. لوح لوعا روٌلواربعت یو قهر دهم نمد ك ماج هن هنو

 هنسوها كشمورددنلانعم نن شو هدننزو فاکفآ ردهراشعم لوا دو هدننزو لس اف لیعازدهنسانعم|



"۸ 
 اسب بسم

 ندنعداو نمرهاهدننزوغودنآ :خوعمآ FEF یل امو كن در ولکه نشا نعم هچمو هټ ښکر سو نار ښو رد هلم ام
 ك مروشو د تموص خو عازنو توارع هننابق هنسک یاو دا هبغو ءتفو ېز ڪس و هناع دوز غو قلب ودر دناط شرب

 ۲۱ قماوتیقاعردمعما بان ناف لروهسم .قساع مای قماوهدننزو نارها نالت |. دعوا یاس عام

 م هد اوخو شواو رد+نبمانعمحیب رمو تچ ارو هلت اع یو درة ەد زو هدول ەدۈسا چ ەدۈس| | ێدلوا الهادى

 ا[ يدهبالرت شلوا یبطنو شارون دوم تعارزو هنسانعم تعارزو تشک نیک !هدننزو هساک .هسا رزواکه نسانغم
 یدک رہ صو صاع هدرارابد ےزبرررد کو کن ایم هد کر تو سودنلا لضاهدردرع هکر دن عما وکی اودرور وند

 فامرک د وصو لیو لارو د هخ دار هدر عردمت سا نعمنامرکد اب اتسآ راپ ترم كزانندنسهراصعرولوا
 ۱ هرلصا بامسا !رزرلد داباصمص ساس ام دویم بو دیاقرفرا ب تعبر د معادن مرد نو دیلی اراوطو

 .کدنوحورولواڭعدفامر كبصدوص ییکیتیانعم شدران د شارو سک م نیسم د عد ل نیس تو کس ی دیا بآ سآ

 »ِ تولز یه مو یمایایو هدنازءاب هک نالوا هزدصم هلی هدو دم بل !او بو وار ابتعا فلا یی | هدو دم فلا هدیسر اف

 ْ هدع الا سج هدفیل اتو مشهرزوا آی رب سا نىمەنغىدلوا هدر طم یقلقا اهن یملتیرب غلا سلوا ل ناد ین

 دان یاس ساو تشد یاس اہرزوا یر شم هجوور داکد می یالطاهب ر یزمع ند :امرکد و ضالته جوراب دید تانسا

 E اواکو سرش هل یقبرط یدک رت ف نمو هند نود هلی ارغصو ءالشانوعکت ازلواتسرد خدیریعت

 خفوفااتم :نژآایسآ ردعباشیل امت هدرلیسکی اوز دخ ید نام دواس الغلو ازل اجیلداسكنابوراوهدمسرافو

 ]| بایسا  روندراقن» دعا ار دبا حالنصا تورش د ینشا_طتامرک دا !دکردتلا نانلواریعت کند راز یاز

 نوک ن کام ا وجی انو ایس هل وبوارےخف زا یدنلوارک دا اکا هتنردهنسانعم فا کد وط

 دوخ ابو تواکی ناب نان هن رپ یرب نم کر دیک دلو هنسسک یی اهصاخورد هنتسانعم جاور ار آو خر قلطم هلن انوا

 ثډاح ند قعاخ هرب یرب یک یکی او ن دق ر اج هن رب یرب لقلوشراوهدن ادیمیراوسیی او ند ةت و ط هنکو کس نکو

 هدننرو مجاح ےن | ولک هد هنسانعم تبیصمو تیکنو تفاوراریدهمدصهدیبرعرد هنسانعمراز 1 ادررضو خرنالوا

 ردنمتعم شو هدموناوحو هتک غم لو وسآ هچسا روس .دهب هنسک ناشلا مظعهدنتغل دنز ابو دنز

 یدولهدننزونو GT نوا نوساوا هدلقعلرکوه دوضعرتاسو هدزوکر واکه نسا نعم یش ونوا ق شاتو هربخو

 نی هل مالسلا هلو شب لع چن یوسکردنوعرف زمانه هیجان هسا هسا ردهناتعملقا

 رونو ار بعت كح هر دق كچ هیلوار دیس هجرت توعال توق کرد هنسانعم لیلق ماعطهدننزو ماداب ماشا زد داف

 لعاف عساورواکم ما لف: دانعم وور واک د هنسانعم برشو مچ یادر ونلوار بعت چا کر ول د هنسانخمرب ب برشو

 ا اردیدا تالوربهدنلاعش قرمش لرد : الو هلاکت هاوهدنس هکلوا ناتسدن هورولوایخد

 : نبش خف بم رول نر دم لادن نکانی جر, دک وچ هکر ونلوا الا دهب وص لوا ماشآورولواداعا

 رسد دنح ناکګ شا ردزناج هدءلدشنوکسور دیدا عضومرب هدنسسنح او ناقلا ظل دا ه دحوم یاب نوکسو
 کز لب نره کن وکوصردورادناسنلوارببعتیس هیاشز دنوق کر دن ما

 یاعطقشراب .هراوخیشآ رونلوار عت ل چایو كمر دنواو عرق توڪل ۱ هلاوحوارغاوكنرح ةيدززوا

 ةوادعلادعنةوالا هدنرلد دل وا فاص وتس . و روشراب هلنرب یرب باسحانالوا تار کی هد لا دار کر الخ

 اود هنسابنعمهظروم هکر دیهدا و هد تزومنتسآ هنیتسآ :هنبتسآ _رداولخ یرلکد لبا لوس نرو شالضت هومطم

 هدزمسهره شلراطو نغراطهدنزو هتفلآ .هتفشآ ردبراکدیدیشاكج رم کس دعشاینعی لیلح شآ
 ر دفع توکشهلفاک و کشآ رولکهنساسنعمناشیزپ یشاغو لقعلا لتخو لدور دهن را نعم لا شا بر طض مو
 تان هناځو هنس بت ر هره كن اتو هشسانعم فقس یساروا ماطو ناوات ریو یسانعم جو هدننزو بورکاخ ٹوک

 رو:اوارب تروق هڪص یښهرصراول د فاتر لرب دںوکش "هسهغانوخ تاج جواالمروُ روس د ەدەنتاق ر ھو هنسهقطرب رش

 ندمماسا [ردیضام لعف ندن دیماشآ هکر دیغفڅ دی ماشآ هلن خفا دیمتآ دنس رد هنسا نعم ناعم ار كلف ثلات

 ردیلدا قم هزاک دهن نکنالواهفرانعمهدهنا رم هک شب 2 م هلو خفر نیش نوکس ۳ انشا ردهنسانعمبرشو كما

 ها ذینکروئلواقالطا هب ه هنسکا لوا تفس لا ورولک< هج را نع+یلوا کر وو تاکزویوروانشو ےک زوو
 تانتسا تاتسشآ هلوا فلتومو طست مات دحو دره اسو فنکتم دم ندنققح یمحرةو شن یس امور قا دم هظ ساو الب نعد

 هل اواورتف وروانشآ :هروانشآ هلاواونوکس دانشآ انشا هلسر اف فاکتف رنک نشان ردةنسانعمروانشو يکزوبهدن زوناتهام
 یسانعمیکاهدنزوبوزاح توشآ بوش ردنغفحمنوشآ وسا وا ردهنسانعمروانشو کرو یو چ هبااهنوکس .هانشآ هاتشا

 چلا
 راو
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 لا | یدنلوارکذ کرد هنسانعم ها هدشزو نوزومان هلباهزمه خف وز س آر دهن انعم باسحو دعو یعاص |

 روند ځد هنا ناهآ در بورذیرب نالکهرزوا لا كناوئاردهنسانعم کو ك یک رد فدا و هدنزو یتسا هلم متسآ|

 لیس ضرس ارد هتسانعمخرع ختو هلبروخهدنبزو هنتسامهننتسا ردهنسانعم ندیجربنتسآ ندملامنیتسا ۱

 قمردناش | ندنالیو قم اد هدننزو دنکشات دنا دنس ردن سل نالوا لوادنتم دنراس قارضح مارک کی ااش کیف اجا

3 ۷ 

 رارید هنح اعانسص هدس رعو ردسمارهشرب ندنلخا د ید الو قاصت هدناتسکرتوردندآ هب رقرت ن دنر لار سر اف

 لوا یرافب مش یاصع كامالسلاهیلعو اف ىلع یسوم ترضحرارب دم الا بخ رار ع هنن ر غورو ددرومهدرسراخ

 ویشوخ تبا غب کچو دنلبوالابو منغ ندنالوا هد هراس كلام نالوا لصاحهدمورر دور دیو رم می داوا نحب اغا

 نالو هدر شد "اوهنسهمش لسعنالف توشداب هراموم هر ۵ عا جوک ردمالتحا ثرومیاتتسا نکا رولوا

 قخهن اقواوردهنس اعم قوزا اودسم او :وطدرمآهدیدنه تل ورو د هده رلتمالعو ناشن هنار هنر وو هوس :وهدامر

 هنسانعملیسا ین ات هنسانعم شار او بز همنانوطولرب یریراو یسانعم یدیلاهلمهمیس اسا راریدخدهباب

 عیار رولواقحال هر كې هبشمردهیشنةادا ثلاتروس دبواثت هدر ع یک هر دنا هدو هایم ردزدصم مسا

 ۳ لعفو هنسانعم کد وفا رولوا لعا مساوردصم مسا ندند وسا سماخر د هنسانعم نکعو تنازروراقو

 هدنزوراوآ هراسا هراسا رده راانعمنوناهوهدعاقو شوروزرط را تسهو تالصسداسرواکید

 تحارو وهواو ردهنسانعم تلوپسو قلبالوق هدنزو فادانقاسا ردهنسانعمداښو ساساولعهدشنزولاماب

 ریمعت ام یکدهکر دهنسانعمنامرکد بحاص ر دک ند ناب هلن سآهدنزونابساد نابسآ ر ولکه نسانعم شیاسآو
 سانوزاح قیعیبطردیع ون یور یضفارر دیابت قاب هدروط هدب دنور خنک یش رشا یربسآ رونلوا

 یلجچ وابو یکیشدا وبق هدننزوناج-آهلننسنوکس ناتسآ ناتسا راد مرفسادروم کو هدسرافز دعفات هسلع عرصو

 نددولو مت از لاسر .کورارب دما نیوقلاهدىکررواکهنسانعم قم هن رزواهقراورار بد خد هناتسآو د هتسانعم

 هاحو هتلودوزعو ندهلو انار نتساوخربناتس ار دهشعونآ ارقاک ارابرعردهنسانعم جارهسا یی هفوخنینس

 هنسانعم هناظد یر رود جا كياولا ین ردهناک نداشییاسند ایر اتسآ اهن اتسا ز ونلوا اکی د ندک شر ا هتعفرو

 ردفا نسا هدشزویسار سا رده نتسا نتسآ زونلواهباک ندنز و يا یر دنا اره

 یحدهیاوهو هت دورب نانقوطههرادوهلوا شلاق نارعهو رس هدنمازونهبوشتب ی رضا هکراب دیدم راب لوا راضعدو
 قلطمو زلوکوا هق.دامقدح نارعهلواهک اترریواتوشنش ندشانکیو رولاغیشقم بودی هرابدبر زینت کراواه
 لمروئتسو ؟راکناو لک ر اوو كانا تعا ارفو لرت هنلکاب ندناشفایتس | زاررد متا ده زعا قاحاف تاق

 اهمودعتسمهسارب هک مەغص كي ندنحربیتسآ رونلوا هک ندکمریو ششخحو ماعنا لدا لاو كع | ص فرو

 ردهنسانعم ندناشفا نتتسآ ندنآششنتسآ ردهنانعملواخدول تدزر نتسآ رونلواهیاک ندقلرضاحبولوا

 ی مدا کرذهنانعنرا وند« دنزدنه ال عوروناارعت تاک | که نسانعمرازهغورازتشکع ضوس نالوا کا

 ل المهم لادو همه نع :هدفسآرونلوارمعتینادیمتآ هک نادم یش وق تاهدنښزو سا ساب سرسآردکعد

 شاه هشزارشناجهاوریدآ ضومرب هد رت ناب هر هدنزو اه سار دفدارمهدلوا یانعم هیاهدفسآ هو

 نالمک هر دم اززسره هدننزونوکمآ نوکسآ نوکسا رارب د ناغرا بودا ف رق ماوع ردهدلدرب عفاو هدهخاسمممر#

 یسانعمجواهلنسنوکسناعمآروش د سآ هدب رعکی اغا نسرمهدشنزوراسخ اش راه راعمآ ردیدا تد الوربور دیزکد

 نامرکد سآ یدناوا ښکر ندنام هنا سآ ی طفل نانعمآهدانعمون رون دامه دد رعرد هنسانعمكافو لوک یزبراو
 صاخ اع هلمتساسنم قلواهلیش EN ید تالفرولواكعد هبا شم هنامرکدرد مے مند هدننامنامژ
 دا م هکرد هدنسهدهعكنآ یصوصخ حاورا ضبث نعپ ردلک و مهن نما توم هکر دیدآ هتشرفرب فنر دلیا
 قیشع حد كد اصموروماعقاو هدنوکلواردیدآ نوک ی دن یرکی ندیم امره ثلا ر د مال لا هیلع لیئارزع
 لبا خف نیر نام وا زدم رک یش یزک ار هنامسآ هلن دنعرل ضعدور دقلعتم هن هت شرف لوا

 ندا رونن دد شرع هدعرش ناسار دک لف یزو خط ہک الفالا لا هکر د هنسانعم نان آیی رت و
 روم ر هدنلکش لو ضا ندنتیعج "از دلپ هدر دنا کرد هنسانعمنا شکل نیتلمهمارو اد

 هدننلد اقم لاو مس ل ااو تس اتمر نایسروناعآ رو دە هر ه دم رعرونلواربسعت یو راج اسو یسن رغوا نام

 نادزیعب نایزياعآ ردهتسانعم فتو ناوات هدشزوهناتسآ هناجمآ روتلوا برضهدکدلبارو دص تاو فام

 هما هتفس ارد هنساذعمهد امآورضاح هلند خذو رونلواربعت یساوکسوک هکر دنوطوا شم ایرا هدنزوهتعان
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 دنعو ۱ یرردبن راترضح ملستلا هبلعو اس ىلع ین ےھارا هدر عو رو .دهدهنهنشك یآردیو عبط ط لو رول |

 یاب .دابرزآ رای دلوا هدنسهسوت رج درز | مود يه هرکصتدمت افورد خراتیب جسایرار دیور دعا یزل وجو ع ضعتلا

e e EREP SARA NRZE Eا ناکب ارش درارصاعمو  

 كناوه هدننزو شضحات وا یدیانارقالا مدع هشه تمکح هدن صع هرکصندچکح > مانیاروننیادراو

 بورک هند رب یر راکز ورو مردلنو قریودعرورونخیورافژقوغ وص دک لالتح ازت و شو ناتو طود ر اک
 هدشنزود رمان Es هد هسر دیا فداصقهننوکم س اف بوئلو هدابرداصوصخ هشود هنسوقروة ناجناسنار اتخای

 ابراجلواو رونلوا باک ندرابتخاورب !روقو ناتو 09 تشدهدرز | ۱ رد هنسانعذی و هبوو نولو كبر

 باهل خھم یار نوکسواز خف مرزآ "داوا ینلحتآروا دحررب نولوارغاب یسهقرانذلاعا ترثکهکروش دهراوط
 عیار تفاطوبات ثلات نعهحو نمرحو تمظعوزعیات ردهنسانعم نداژادحو مرشیربراو یسانعم تزد نوا

 ۱ لدعسداس تنجو هقاضمو هصع» زی شماح رده رات عم تو سو تعالسو تو تقغعسو محر

 لمحو حوربصورطاختباعر عسا تحارو نماو تمالسن هان راکشاورهاظ علاستقفاومو دا کاو فاضناو
 همالسارمشع ثلاتریصقتو ۳ مرحرشع فار د هنسانعم لاذ وربشعتو یلراوخرشعیداح تضعو رهقرشاع

 تحدسر تی را یدلباقلهاشدایا تردهکر دیم !یرتخ در ور یر سخر شع میازردهنسانعی او ناسمو لک

 ةدرکا هکر دیدآ هدادر ورد رپ رخ رتخ د منکر دا هدربخ | یانعم هبا مزز مور هی لادمضو یم رسک
 ۱ سرابخوردهنساتمءتک الهو تقشموخرو تن یعصو نه هدابزهدشزو كنرداب كن ردهرو نم

 هدم زعردهنسانعم یشدنآدویاعار سود با هڅمنیغنوکسو یاز ےض خر عزآ ردرظن#دینرهدهنسانعم

 ۱ هتناعهکجح زد سون ونوکسز اخه "لادنفرا رو .دخدهنفیلامرحوردیفدا مو هدنزو غزآ 2 ر روند ەملج

 لقمرب هلغاک ف نکزآ رد هبانعملوایدوب هلیسر اف یاز اتقا یطلعهب واع مالعراررد اص كلا

 مه ره درود یان هلو دا هنلوا هنلوا اشاغهرشطندنسهسک اکر دەر کٹ یوم اشم

 نایعماوه د ام هندو یمن منت رونو کر راو نومرآ تیم الخ ما صد تو جلو نم زراو دا ای

 تبوکوج دنا. دیوقو یاچو ضوحو با نال نوټ هنس هرآاښ هدنزودب بلای رک ردهن ساغم

 كمهزوکو نایلکتو للم دنکنهدنزوندنکآ رد اا رريدخدەغ بات ان قیوضوولو صورو“. دی دخل اب نالا

 | یموق ق وجاب هن رل هرآ رک یداو ساط کیا هدنسان راود ندیدنرآ ردهنرلانعم كمهشد شذ 1

 روطاس ۷ ندیضغدوخ ابوندقلذحسوق رولواهدهوحوهدزو هک درولهدّنزو كنرات و ۱ ردهنسانعم

 || یدنلوا ناکسا یواویکروضک ن هکر تلا دعدر دن( بکنم ن درو از | ردهنسانعم عمطوصرح ب یحاص هدشزو
 را دعیورد تسانعم قمهدو جاغاهدنزو غورآ غورآ ردزناح ی دهدشزو کد ادوزواکهدهشسانعم كانسوهو

 هنایزات هل سراف یار هناا رارب دهد ەنمىلامر نۇر د هنا دعم خوزآ دلسراق یار غوزآ رلردناقالطا هتسیدنادوب

 ما زا هلتسراق یاز از یر نوُسلواند و هاش یم هلو مری دل او کسو س هد زو

 | هد زون دیرا ندیز ۲ رب اربد ص مره دہن رع هک ی e e وکو ةصاحو لو شاور کی اطمدنزو

 ۱ نعحاو هشسادعم عرصو دهن ولو ردهنسانعم كلن ادد. شزدو ناک OEE اس هلا هنکیا

 ۰ تعسمو تنجو رازاو خر هدننزورک ات ریزآ را برا انو نا وله هتساتعمریدکتو

 || نالوا عج ب یاوصو ززدلواربعتی وا رضاحردهتنانعم لع اار هدام هل -ژافیازرز ار 1 دهنسانعم

 ِ و انس دارفو هر ءو ماحدزاو ترتکوهدایزو هزلغو یک كلرکاوکرو لوکرود ی یتدهعضو

 : كالن ادابرفو كد یمزغانو ی هر قنح دنا لم همیار ارز رده اتعمزاکز هر وردهتسانعم لر زور نشو هز || "

 || كع ازادربشوهاک ؟هدننزو ندیحیزان نادرا - نولو ناور اس لر کت نوسلواناسناردساتعم
 ۱ هرطاحو نرفنو لاعفنالوا لباب چ یاز زن غیب ار "ارواک هشام دو قمل رضاحوزدهتسنانعم مالغاو كمر داو

 ۱ هر ا رولوا صراع هنوردیشاندنلوخربابو ندنلعفرتهدب اعوروضحو ییتورهاط تی هست هکر نان

 هدف باطا س روُوا یھت یل واک ات تلآ ر ومد لصشد یشاط نمرکدهدشزو هنآ دانسرافقاو

 | قار دعا نذنمرکد شود هلدازاوطو ینمرکد لیووضو نیکو لاردهتسانعم ن کد خاطی او ماتم
 اربع متان جارو د کس ناناوارب عت قاتهدروط تدنعو نار ثلا نزد هتبانغم نیس کر هدنمرکد دلنأتومح

 3 شا د هی هود شاک و دیراب ولو شم هوا سهاح رولوا ضان هد اغ ی شر دزلرب د هر واخ فور عم نانلوا
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 ورا نو ول در زاابا هسفاع تان قویع سرد ادا لو رد رابع نده نافرج با دص ن دزانو

 ۱ تمل ءونارادوهنکو و و وک شو ناش هللادو نونو کسو واو جش نورا رد وتساتعم هادی قا صوا هدو

 دراج :دزآ روئلوا ریمعت BE قم بکر نام نا یکماو دز هیر هد رو دکار ا “درا ندهتبناتعما

 آكل اوکی او درب هيب ش هناغوص نش قشر دند نل ق تغ) عاما ديرب دیر ا یا امت اتم ادد بد کیک شیدهدنرو]آ

 مدلواستو هبنلعرساوا ele دوو یی دقاعوصنات بینم انطالا ییزارر یک نت ل لرناتسس ردا
 توادعو نیکو .ضغبو دقحابادبهنغوابنوکس خیزآ .ردتغل مدیلناهزمسه رتکو ردد رقم هدنزاردا شیخ

 گرما شو سر هوا زر تهیه یازوووارارت ھم ر 219 هدنشح هکر هکر ذ هشتم ِ

 ئاز نوکس را ندر ا داند اربد تعض و مرو رواکه ناعم عرفتو نوسلزا هننهح ما ءطلرکو لام

 اک هدننزودانآ دازآ رولوا درا لعد هدانعمولو هنسانعمندوسآ لوا تح ارو نلکد لق

Ê|یانرانتبحروکناءذاب وەنە دنورو نصا هدماع یمهرمتش لانقلخر دداا ارهشرپ هدنسلانا تا ےت یرراۋ 

 اليم شلرودلاصو شاتر وق ییعب هتفاباهرودر 2و درک ف ٹلاک رو٣ دههنسن نالوا یسهصشنوبنع قلطم 0

 عیار هدّنعفوم مدابا درالو غزاقهنشار یدنکو نارو ندندمت قللوخ یھ“ نالف زاربدمدرک ازآار نال

 دایتسا هاو رح" یربغریو ندتنلع فار او جاج وارد کج نانلوارمسعت قسز کرد بها ضا نسوس

 یریحواولزبد نئاکد هدناتسدنهکر دیدآ ارج رب سما زای دلی هرجست هلدادازا ن وصخب دلوای رب ندنسیهصعقت

 یراط زاوح هدزاند ضعدر دیر اط هدر فو رع لواو یصق 5 كلانس وزا اط تر وص سدا زار دارس دا تخرددازآ ۱ ۳

 هکیدناوا.لا اوت ندجکح ریدر ابتعاوبقالطادازآیشدهورسورونب دهرصناب لو ارم لطم مدار دناریمعت 9

 یوجف لصصخ وز نامه نو یار ا قال طاداز انو زلناردراوراصشارابۋ تلر ر ورادمانر دقو دلا عناتسنلفق

 هاذ زر هاکو هزات اک دنادکر دزاو رحم لصفو یولعم ےہ ومر لرش زه نوح هک یدیدهدنباوح موق ود ےکحردن

 یدلواراوازرسو لحهنسیمسآداز آهلغلوا یر رد نت "هضراعو یرطوهزات هدعمومرهورس رج نکن رولوا
 هینطابقباوعوه ر هاظ یدالع هکر دنر ادع. خدت ناک لوا دارا هدن دنع قيم لهاو ردون ید ناکد ازا تفصو

 هدهبال هباببوا هدننکرت رربد وجلح هنکوکن دندنعرف یزاص» ناس وراد:دازآ هلوا شلو صالح ندندنخ :

 هدنرابد در کردم تیادا. رانا تراش ځجرو هيلع سرد یداجضروس دکوک هدهال هنکوکو

 برم وزر دل ظذح هنښسن هوبسو رربدهز رج رج مقط رعو لغطو قاط هدنستکلوا نزاو نینزرهر
 انکان چ ص وص وس رابه نارا تیفاع بو دیا فال تخباو بازرطضا ق قوخ یفهدنعما یر وه دقت

 اکی دتا ویست هل | یاطرب هش را عر ردلناع یاناوسح هلغلواندموعم نکی باوا یاریب رددریو رازق هدانعول

 زر ریداشغ هدب رعررو طز وس تّلم بش یشنآ كن طو اور دا نو وا ندنا ردیراکدیدیپاغاتاسکس هدننک |

 یاکد رکسو ردقدونش یر هئادو مقلاس ةلاسییکلمزواو شونمر درشکهدرار ادم ر رر دهد هنج اغا: ناعدغادو
 غ تاچ فز نب اھ کش برکه در کش لمان نعرف ناروا هل مینکهومدآز آ ارذلوایرم لوک ام ۱

 . اروئواومعتلقن کرد هلرکش یراخدیاب هنادهنادو كنراکنر ل مدابو یقتسفودونش ضعبلادنعو راردنا بعترتهلعااا
 هدننزوهدامآ دار ارولوایمزوا قلم ھت انردیعاهیرفر ندا :شارفساور دیدآتوصربهدیقبومدلیااوزاودآزآ

 تنایدویو قن بح اص ترس لوو رونلواقالطاهداز یخ دهورسو زاریذماصوصماوع ردکمج فورعم هک سوس |
 یاضف نادتقهانو ق قا ارفرات یامتع هدنحالطصا هفوصتمو رر دنا قالطا هد را هتسک هدازلالحو بیو لیضاو ۱

 ند رقتاقیفو تاوذ ناناوارمپعت نىم اغلا بر رارحانالوا لاصو فرغ نالصاوو لاجتثحنالخ ادویالطا |
 سدتمو اصو زد هات لابلا غزاو دال لدهدار دهن 1 ردشلوادوچو طی نبع يرادوجورطقکر دنرابع

 ردقلوا هحو یتعم بولتروخ ندن دق قال ۳ ةنسانعمقلدازا هل ردصمءابیداز آر روس دهد هنسکهدازلالحو

 ربسعت لکس کرد را هیادهدرخ ندار میان هد :دب هل چم یان وک ساز خف خر خر روا« کهن انعمرکت یاداوانتورکتو | ۱

 یاغماوزودلاو حر هنکیا هدننزوندمآ ندزا E برا ر خر ارد لول و هدنس رعرو دلا |

 ر واک ا مر و شل رو قدهبولوردهس رلانغم ملک او كمهر وکو كل هدنکتر دو یروا او قم اسملب اهن |

 هنشاط ن ك | قررحقیزحو نلمرحو قمرواهرتسا هون رو ر دهن انعم ندز اهل شیر اف ی از: ندر |

 ندندزآ هدرا ردلو هفمیساندندز هدننزوهدمآ هدر ۲ هدر 1 رده لانعمكامهشیدو قمرواکنشید بقاعتمو یلاوتم ۱ 3

 الع هدا مورد نم هد تغب او تارا ندی دیرازآ کر ديف رارآ دش زوز داخ وز روم ا
 روت ی ی تو صرع هم eel بس توس .ص ۱
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 از ۰ نف هنن نربوینورهزوس لا دیو فتا رک یخ هَر روس الم هنسانعم یهر ږولوا مخ م نم ندهدتنارآ

 أ زورکر ددا هتشرف درو رد سا فو کی سد ی رکی اش سعشهام رهددننزودانآدارآ راک خد محا لعف هدانمواورارید

 ۱ دوعسم تنی وکار + ۹ ایننعو منت النانو 3 ومانالوا هدیاو لک وممرزوا ذارآ

 1 كلا ثاتسجو هقرصو تاربشوربخ هدبنشزو شناس زلدا هچ ياز رینک راز ردو ربع ترفاسمو

 ]| هد هنساتعم تقاطو تعاطاو ردغتناتعمرارقون اكسو تاشو كلك اوقمروطهدنزوماداد -مارآ ردهنسانعم
 ۱ هب هحعاب او غانالواهدنرا را هصقو رپ ور قاک هد هنسانعمماقمو رشتسمو ناکمور اوا خد نها لمفهدانعم .ورولک | |

 ۱ دوو ا “داتا مارا ردفدارح هدزبخا یانعم هارو ماراه ناهد ۇم ىا ت 2 ن مارا روم دید

 ۱ خرازرددا تالورب هدشزونارا .نارآ ردهبسانعم ِتغارف اردو تعنارو زارف ردر دصم لضاح ندندزنازآ

 ۱ نارا “رد ةا ا ەدشرو ی ازات "یارآ زرد قف مد رعردوضع ناناوار به سرر گر واکه د هتسانفم

 راک تسانعم) نولاعو .تداعو ممد .روهسنانعم شاهرو شدهرب ردردنضم لضاج ندیدم زا هد نرو شا اسا

 یکلوا ندنلتزووانالوا یاعرتحشدنزاب اب یسدنزاس رورو رخ وناووح شنازآ رددآاورب مدور

 : ڭىسر دهلناةاتنمیات نوکسؤار خف O روئلوا هناك جدارا وا طخ لراناوج بو ع ةزاتو زدنا نال |

 یشوفو ردیدآسوخریو ردهنننانعم نر دکر نفخ جرا ہار مع چ "حرآ رو د قص ەدشر ء ردهنشانعم

 نوا یادغب هرکدام قنفدونوادلار نوکسو یدنوارکد یر دیففدآ با خدر ار دیر! اوا

 ۱ حانلو یراکدروشپ هللا نوا دانا ةانثم تم يات من هل ودرا ر هدهنسانعمرمصعتو نوسلوا قوا لالغرت اسكرکوا

 ردتسانعم موقسنودرذآهلا هللادح د مدرآ ردهنانعملوا ی دول "هود درآ راز د هننض هد رعردندنشاعطارقفتکی تا

 اجد :هقش اوور ات کز ریدییدالاب یتنرترارزوس لاو خاک «4زاو سوگ لۇ هلحخ و غم لآد ترا

 1 قطایشراف ی ناعص لا همک+یاز + هزرا نر ید وارد اک رکنا یھ ودا هلاهدرا را ردنا تبالوروزوئید]

 | ندنئسرآ هدشزو تسراو تسزرآ روناوازسعتیروماجهکر دهنتیک نابن قلا رکهزرآ هننانهم لکعاک |
 ]| یدتنوطو یدهزرولوا یخد یتفگتساراو ردهتسانعم لو رذافو لک ندااو ن , جوک نتسزا ردیضاملعف|
 هام نیش نوکسو ار خف ES هنس ام ن نحو شعر ردفهحهتسارآهدنزودتسراو و هتسانعم]

 هرب ږد سعقرف قواربهکیدناهدهحرد لوش فراهمهدننف لزا دنارتر دیرا دحالسر هج و نمر ددا شكد اک ارباب

 هزوکه ن رلاقن یدبا بم هتعنص قوا لوا نکل یدنازادنارتر طف وره ام هد هتاذ م و5 رم نالو هح رکیدروٌدودا
 یرغوط هنفرط ق یرش ندیرهشلسا 7 هدف غزال نور دلايل اژتوردهرکضدکد لب فوخت نوزاد قوا

 ]| شرا ید یدا كنلغوا ینکیالدا هنکورد هفانسقانوققرفیمن کیو رې يا دل اتما هنداحیدنآ

 ١ هل تست یاب و زدیل اقم انف هکردهتناتعم لولدمو نعم هار ر نکو یدنارلر د شزا کولسهفاضا کیدا

 هرننزوهدرزآ هدعزآ ردیدآ مرا هل هداترآر دف ځور بر مض چرا زد ان رتل رەت ام یو کل

 رولوا تصو هرولاح ر هروالدرداخردهنسانعم یر دلاص تواک هتکرخ رلونحورواکنحو دواره كانسضع ۱

 سرامرتنآ هدنزو شد هک ص "شعراآ رر دش هالتمو علومو صدر هدصو ححر هو هد دنر هلی قو
 نودا توی كنکو کرد رب ناشلوارببعت یتلزوط نیداوهدم 3 بد دلش رز کس رابرناوروش .دهنغونقكنکوک

 هدبرآردهنرلانعمتمادنو فناو خردو تقشمو خرووزرآو ترسح هد:زوناینآ نارا زا رووا ل خاد هدنع

 هلوممسکش مزآر د هنسا نعم قلنا شپو تمادنورم دقو غبر د هد زو هدنرادږلټم نکس ورد هد مراد ومر

 رو الطص او نویزعهد رر عر دم نالب رق مدقمندل هرنحاوهداعراهدنزو نور ! 11 اونومرآ رڌ فمف شمارا

 ەل یتروطو تاک اندمزآ زدلوعفم مساند نديم رآ هدننزوه درسا هدیمرآ رو د نشد هلرعسعتیسراف
 لضقم لوضعناتلواریمعت تالس هلال وق هد ترو چ ران چرا ردة جرا هد زز نراخ ری اهم یو
 لزوموا نا كرب دردرظزةدیسرهد هنس اتع مو زانو لوقو رار د قفیمهدنرع روتلواربمت كشر د هکر دیراغاکد و

 رد کرد فن ساخت جزا هلسراففاک كنر كرا زار دیاربعآ هح هرقبتطسو ےل کر دنراب غن دع ضو: نالا یا ام

 هد نمو نطماقمس د رق هنق شک ییعدر واکه د هتسانعم یر ناکویرادژ واناههورولک هنسانعم نولو كنرویدنلوا

 ليو تشحمودردو خرو روتلواریبعت هناردهططواو نسرونصەل واور نکبو ردوانامه هد کرت روذلوا لامعشسا
| 
 هعهرولو وگو الثمرواکهد هنسانعم زرطوروطو شورو هتسانعم پولم او عنوردهلاعملورکمو هسیسدو | |

 ا BER ر قورا لبا هڅه نخخزرآ ارو د كرا هد هنک اعتکتام رار د كنرآ مدرب نحهید|



O SI ۱ 

۴ 
 ندنانشا کن اهدننزو وخ زان ونرذ ۲رایدلیا همست هلا نیززب ردا دیفم یسانعمشتآلزانهرزوار اهن ه دک شنت آ 1
 قو درالف هدسرعو زار دکوش ملک هنکوکر رد هنکعح كتابن نانلوآریبعتناغوح یه

 اش عاززوکطز فاعوح ماش دیکرتژرب دناششآ بوج هدزارشرولوا یرلکسچ یراص ردیکوک نی درب ورذآ

 ور و a E دو ھوردا ردهدنس هباثم نولاص هدنسهلاز زا سو ندسابل هکر دیراکدید

 هناسزاف مارپردآ رددرمهدنصوصخ لیلا هب یراق ياد نکتو ک اک !هدرابد ضعدد ردندعووب
 رار دیا قالطا هنراکتمدخ هدکشت آلتسراف یایرنسک : ام ردآ ۲ ردیدآ یسضجوا كن هدکشتآیدب نالوا سوم
 ردم | یس خش يه دكا یدنانلوارکذ شخعبلادنعوردیدآ ه نک زا رب هدزارش هلا هم یاح مد . دادرحرذآ

 0 ندیدآ تل رب ن دنر سانا ت سرہ شا آیی عدندنرا دنومسوح ور در ظذ هدسرخد . دادروحرذآ لا هلودعمواوو

 ردرومآسهتبهلظفاح ال راهدکشتهلبیکو دیدآ هتشرفربهدن دا فتعا نایسرافو یدلی ات لول یم دکشکآرود نم
 یاخ مض شرب ET نوش بید دکشت ید نانلوارک ذهدنتحق نی آر ذا لیا همی اخ مض یزحردآ

 دعلر امیک ناکرهمزورو فو کل وانایسراف هکر درجا فوک ی یزوقط كرذآ هامهلا هطوقنم نوک و هم

 نیرازو ن وک ل اواو رار دنا ن م هازل تنر ن وک انوکبورویسب رد تور ونس نوا سیر دکشتآع وجونودادنع توکل واورردبا

 ردد یسح دین هدکشنآیدینانلوارکذتشهدرزردآ: ردنوعسم هد یک نيزاقن رطو | شارت
 هد هنشو در دنمسورولوا هرم شت ۲ هشیمھو لکو مهس رزواشت کردید هتشرفربهلړسراف یابو چه نیش حف ب برد

 تسشکرذ| رولوا هر ا شناایاد رددت نین یاوهلمهم نیس نوکسو ه جم نشف تنیسردآ رود

 نوطرد| :ردشوفردنج هلن ورینانشیا نوکسو هجم نشرسک نشردآ  زولوارصتحم خد ندننیفل
 ردهتسانعم ازفارذا هلن افرتسک ارفردآ PIRI رفار ذآ لب اف رک, اور ناو و نعسوطرادآ
 تسدکراذاو زولوا هر شتاایعادردیداهتشرفرب هل نر اف یاد نوکسوهمجمنشو ا بشکردآ

 هدنکساردیداهنکشتآ یندلبااش هدب سایت شکم یراق یابو هم هم نیست اوکسو نیش ف هب A 9 نفع

 هدهنسانعم تسر شتآوردهن لانهم قریو لشو هدکشنآ قلطمو ید یا ناز الرام بو ارت

 شتاو یز دلاف شنآ یسکرتیانعم كتغلوو ر دوق مهری رها شذآلصتمو لکو م ہرزوا شزآ 1 کردم هتشرفریو راک

 یسهنروار دک چرب ندنعو قیا قش هلی سراف فاك ن ت نوکرد أ ر دعالم مات هنسانعم قرب هغلوأ یر دنابوا
 راض دو راز د ځد ق شاع هب :وکو کسچ قانحو Ei er یکعچ یاهدب دمکرترولوا کنم رد یرراکو ۹۹

 هکو درود شدرکعچ >یرلکد دیدیوروتمیقورار دیار عتزوکهر :هدرابد عزب کچ وی دید ردكچر بن دنع هندی
 او دز ا رم اتم امو هنشنوک ارزردرزک هشت !ییکرتیاتعم رو رم تغلورار د درا مهتمه

 کا بهذم شنآ هی هبجمنیشو فاتح یاب نوکسو فاکرسک شیگرذآ زاید ید هنشوقر دنعوردیجما

 هکر هلواندهخ راب یکی |یرلموق كن .وتلکت هکر درب !لوا یار تخ مرد مرذ ارد سو خم سوحن دا ت داتع هشت ادام

 سو5 كمع ین دکردزمآتنآ یزوقط ند هست هی ةا زواکه ددنسانعموتلکت یتاطمو رازی درب زک |

 هنر انعملالهو تنحودردو هرو شاور د هنسانعم ین اروو نشورم د زو كير هلال كير ذآ ردن :دم کس دن رپ
 نووامهرذ ار دیداهمکتنا ییکیاندنآایسرافم دکشتانانلوارکذ کر رداع مزدا شوهلنو ہت نوردآ روا

 هنحاوبزا لایج ملع)حسانیلب فا نین هنرقلاودیدبا ناهفص) نامش ۲ | همداخردهرح سرب نړ لشن مانی هلب اه ا

 ریمغب نالزا ثوعبم لوقلانب هم بره كنشوهرذ 1 راب دلیاد اتساهرعم ی روم کلان ودل و
 منخجم نفد عاطل زات یاب خف ساردآ رار دیا قالطا ناکتشوهرذآ هنعیآوو تمارار د خودان هماک اردیدا

 رک ذهدتزو نادمدآ نابرذآ ردتخلهدهلاهزمه خفو رددرفم هنتلعاقستساررید نمابودمدیکرتهماع رود

 هم انب یدنلوارک هکر درفدا مموهدننزو نوکر ذآ نورد آ روئلوا قالطاهنتها ٤ نلریمغس .مانلنسوهرذآ تانلوا

 ۱ هرس یفروس د خد کج یر لک دتا رعت هبق لکو مک هزوورارید ید کج یراکدید ی یزوکازغ زغص ندنعو

 1 نانودوهملنویو نلت و نوک رد هنسانعمی ل و گی واو نیل آ هر نزو نوماه نوذآ داب یمیلط

 ۱ رد ,تنقو جاغایراک دلاراوتساه دروآ وا کیشیا ویق هبات ھم نیشر فاتت یاب نویس ھا شیدا ردهنیسانعمی 3

 لر یربباویسانعسمیاهدزر ن ني نداری دهد نس هلو قم شالطو بوچروجو-قنول یرلقرف هغو اغار

 ندنرعو هلکن کرد هتسن یرلکد بد فلان د هنسانعم نوت اوو ەدعاتو مرا هنساتعم شیاباوبب زهنانوطو

 1 نالوا ل عاف ساو رد هخشبانجم نوب رتو نامند رار با ارآ هدسزواراج ار رررافیچغا



 رونلوا قالطاید موس توپ ی هاه ونعم تنز کلاس دیو ودفیزمش سام ندا

 ندنززوادبوکید لن :اقمدس ربیرب باغ هیشزوا یکیارودلوا ریہ چت هدنک هک ی ناروا قش ,سوه هد زرو هداح هداا

 ردفو رعماکرد هبانعحشتهدشنزو شیپ و شدآ ررر ووا هن رزوا لح اع لواراش وق راردازوا خاعا اری:یروخرا ۱

 سان ج تانسنلک یا واند دان سرخ فور نر اک ززذا قا هددجاس د که لوا مولعم |
 تک ا ف چرچ ایر داخ نکردرونه ملات خف ەچ رکی س هلک شناو رام دید شدآلبا یلیدمت لاد |

 سر تک اار ورام درمنک ید ین لک شا هستند شوادزاو شهلا هبقاف یتدهتسهلک ناو ۱

 نالوا هدنس لک شیذآارزردطلغ دوب شا سر لا هبچم لاذراضغیو ردتاسد شددآ هلیسهدایزا توخانابب |

 یابخفو لاد نوکس هد دآ هنلواتب ماعا ه دنعودو۰ هرکصن دل اه دعاشلا تسح ىح هکر دلکد یلصا لا

 هلا هم لاد زاد[ 1 رددس اوهةئادیرفکدیدجناضیکنآ یتطاغه-واجم م الع هکر د هنسانعم ح زق سوق هل زا تت

 افتر وکسو و توارد اراد کهن تؤح كاتا هکردسآ 1 راپ لوا ندهیمورٌهنسهدشزوزازاب ۱

 كرف ردا هست ةه ٫ لج رهكو فخ تاعو كاد كلد یکرکتوش ندعو کو ویک کد لبنات یاتضو |

 نالوا ینەقوشعم قماور دیا کرب سوطرادآ نسوطراذآ ردیعیارعونكنکو یک کد ەروکه شب كراضعبرولکن دنرابد ۱

 بعملانلوقل الکی لعو زار دیدرد یکی خراضع ودرفمراضع» نغلو ردآ .یدشعا حقرتیسهدلاوكناو ذع |
 شابا حرش زاردوزودو طیضاانا هموت جم لاد ۱ ۳ تانهرف نکس ردروپشملا هیخ وت ۱

 هامون ارزو داک نم رزوا ن نوک دچا هش ر ةرپور)ریدران هد رع هکر د هنسانعم ش ی غلرذآدکردوبیسصالخ | |

 هدنجرب سوق كناتف کر دیدا كيا ینزوقط ندهیسعش ::نسوزپ ةاحتماک |ییشمو ےظت كل اصمو روما حقاو هدرذآ ۱

 ید هدرو زور هکبحوم همع نهد عاق نالوارّرقم هدنش د نامسرافردیسعره مانا عسان مم اور دن امز یفارمس

 یقلوا شارتو لک قنرط توکلواو رردبانیزت هلا رات عاونا بوزو سو بولس نیزل ه ا اوراردنا وطرول
 راد دانارذ ۲ ۱ روئلوا هیاک ید ندقشع یظفا رذآ ۱۰ وشاو ردرتعمو دوعبم هدنرادنع لک هبهدکشت ۲ او

 ردیعدق منساخ لر رت هشوردهنس اتعمش ۱ ةوومعم ز درک رم نددانآ هلنارد ای یاد یکبار ادر ۱

 رز د جده هدکشن نالواهدب "اور دیعسا كن رپ نیربتهلیسراف فاک ناک داب اردا ارذآ هل رامتعا یمب وا جسم هرهدکشنآ

 هاکشنآ لع ج هقا شد اقلطم هنونوواو نوکس :نوکدانآردآ .یدلار اوهدکشتا نبش هدرهش لواهدفلس
 مع هتعلجت هل اتم یاب نند یلدا یکی راتاجوا یعنالقو رو مدو ج یکو نخل کم اجو یغاجوا یطم هنس هنساتعما

 راي لپ اا هیت ددع عبس بکحاوک ی رهدکتنآ ل واورد مسا یس خدر د كنه دک تا یدب صو صع هنس اط
 ننزربرذآ 1نرخردآ ه نیارذآ ۽ مارهپردآ۳ شونرذا ؟ رپمرذآ | ردرلنوبکرلپ نیا جست هلجم از, نیر رهو

 کوک ینیدلوا توستم هدنرب رهوراب دانا تدسل هنر, لتهرایس عبس یر ره ند دکشت [ووتشهدرزرذآ ۷

 نادنوم دابرذآ رد هیانعملوا دون لا دهم یاز ازهاردآ زاردآ ردهنسانعهزورفا شتآ زورهاردآ ااغابروض قلعتم

 هدکشنازب عهاو هدنرهش رره راف فا ناار ا ناکدانرد ۱ ا ردیدا ۱1 سادات رب ندنراس انا تسرب ش شش آیند بوج

 ر روصلا یلعردکعدیسسک دنس آي سر ر یانعم و سمند ناکد ا نال وادتسانعم طظفاسلنارذآ ار ونت غلوودیدآ

 یاب ناکیابرذا رر دیا قالطاناک د ابرد [ دهن .رهشریرتورارب درانلا ت ذس رع رای دلبالامعتسا هد هاش,

 یعد یکللاةدعاقكنآ | نزربد کر دید :؟تمالورب قاردنسانعم ناکماب ر ذانانلوارک ذ ااا خم | هل ناتح

 یرازعیم مان ناحوا هذکد دلن ارضننتو عر یبالو لوا تولکر وغوا | دک اتقو هکر زاردنا لقن هل وش وديا یاس
 لهجو و یدروتک ځد یس دنکی خراب دغس هذآ ی وروتکق اربط كنار, مد آره ی دلم اما ودیا دن سپ لس هدایز |

 امظع ید ناکیابو تکون دیکر ت تغلردآ ارب ,ز یدلباهمجست ناکیابرذ [ هندست لواو یذلوا لضاخهمت مظعو یلاعرب

 نیزربردآز درۆ شمل ایر نرم دل و ناب رذ روا والی دیسهنتراک ی یک ر یانعم هلغلوا هنیرلانعم

 تشدرز نهارا یمدکتنآ نانلوازک هکر ونش ردبخسا یستلا تر هدکشتآ | یدنالوا هدنس هک وا سرا

 ناجا رک ابدصت حرفتزربس بولواواونسورنضکنوکربکرابدیدراضفوو یدلی اب ص شرب مام نیر ندنرلا فلخ
 ۱ لوهمهدهح ردلواو روهظ مطظعیادصز ندنف رطا ع داک انهدنساشار ذکو تشک قاک اوف ارظایدب !تعزع
 ۱ املا هنسر یتسودنکر امنخ یا بویلوا لاج هفدروطهدنرزو | تآ هنسکرادوکح یکورسضکهکیدبالانمهسو

 ۱ هدکدلیاف دها شما ورک داب اقا اتو لورم رزرو ایر لا كدآ یکم دید نک تس ار هقعاصرپ ندزبقعیدلیا

aa 

e 

 : لواو ا دانش هدکشنارب لا ایف ەدنآ [تونمردن وس یشن ا لوا یدناا هدعدںولاف نارمحو كندنامزرب

 ۳ ی
 هدکشنا ۱



 ۱۷9 و ای ا او ی یا دا یوو ا ف یوی دم

 اردنا داچا رخ ظا ردهبرقرب ن دنر ل هبرة سخر س هد زو ناخ د )داف فاک ناکحا رولک

 | شفت هدیکزرد نیس هانعموب قالطا هتخآ ناو شخلا ارش یهیصخو نوسوهسنرتسلک نو ساوازلأأ

 تی

 وضو یوادرشآثتتو واراةو هنسانعمنکفشکو لاعن فصربیجهر اقیچشوب ابو یلشوب بمب اخ خف تسدرح ا || ردهمانعم تچنغو ناسحا ترفووهمعلاترثکو متد ترشعو شبع هلیسراف ےج خخ برجرح اد وشاوا مت |

 ۴ ۹ جسم رب ۹

 ۱ ۳ ردامعتسمننانعم كچ | تعداتم هنساضتقمو لع هلا هبعرش ماکحا هدننابزدنه ًالعو هلوا یلکسکول
 اردلوعفم سا ندندیجآ هدننزوهدمآ هدجحآ رلربدنارتهدس رع ردهنساتعمقاربطهدننزوخلانان هلدىلراف مت
 ألاهلسن یریغدوخ الا هنکبآرولک هدهنسانعم شغالکو شمن هزوکو شل هدنکنو ردهنسانعه خوبصمو شما كف
 جج ےضلجار رو د ځد هنشاط نمرکد شد شد هلتمنانمو نوساوا

 0 اندان هکر دهنسانعمغو راوهم کک

 تم خللاتو ی درېدو یعرا وق هدب رع هد هلع رسکو ردتغاهد ليج فو ردترابعندعر ناقبح هلا

 ۳ لاخ رده رلاتعم لزوکه نو هنو هل لر ابو سردار د نسق تاداهدننزوخاش جا ردس رعمنا قنحآ

 هنسکربهدننزونتخاس نتخآ ردارهشرو ردتغل جد لاف اهلفاک هنر همخمیاخ هنانعمولو رلرب دو دخه دذ رع

 اا یک مار نا وشم مسا ندنتخ آه دننزو هتخاس هتخا ردهنسانعملع ا هلجو لمکح له هس ززوا

 ۳ هکرد هنروق یکی دی فلعو عکتاهلیااخ ےض رت ردتفلیندهتخا لب اهحوتفمٌهزمهو رونلوارلعت دک او
 هدتروصروخ آ ها هلو دعمواوهنانعم یکی او رر د هور هدر رع رود ید هنکوک كنس هقاحنوس ورونلوارسعت |

 نا هکز واو هقشد هکر هکر دهنسانعم ر کدو رغ هدس رع هلی ااح فورد هجا و دالدا مسرابلاحو ردشلک ید

اهرب لصاحو روتلوا برض هدعفومناملوا یعفنمو لصاح بلا ی داپ هژتوسانموب
 ایرو ا شاط دز الطض

 ششوذض هل جو فاتت ءا نوکسونشرمسک جدخ. ردشلوابلقنمهننشنسردیفد | صو هدننزو هچسخآ
 هنر ,یربارزروئلواقالطا يشخآهنیرب رهردک اخو بآو اوهو شت | هکهعیزارصانع هلی ازابتعاو ردهنس انعم

 نافلاصو ناضهنو نابض ردمینحا عج ناڪشخآ راد دید ردمن رعم كشخآ يخ راضعدوردرداضتم ||

 ردیفداموهدنزو میشحآ هلیسراف فاک كشخآ م رونلوا قالطا هنعوجج كنهعبرارصانعو ردهنسانعم ||

 تآلی؛ هلودعمواو روحا یدنلوارکذ دکردیفدا مو هدنزوهسشنآلتسوریم هسا ردیعج ناکیشخا ||

 رییعتروخارها ماوعر د یکن لد وط هکر دارم عب رالاسرحآ رواکهدهنسانعم لاوحماحن اوراکت ہ5 اغو یسلاح

 راد دلتا قالطاهروخآ نالوا ناجصو عهدنا نکدردروخآ ےک سمورکراک یسانغم لصا نکنسرنآ راردنا

 هدنسغاشا كندرکوهدنسورقو كن هنس کک وک كنسهقلح نوس هدننزو كنخات رخ ۰ رد رقاکوه یزید

 ار دهعلس هد رع ردهنسانعم هعتماو بابسا هدننزو ناشف ةاشهلیااخ نوکس نایرتآ لرد هوقرتهدرعزولو|
 ځد ندننوا یر اطو هیزاو چرب ردنارش فورعمیراکد ید هزو هدنزو هدش فاص ږلوم خفو نیس ےض هسخآ
 |ادونلواربعت یرکد هکردهنسانعم یاهو یت كششره هدننزو شنا خا ردتغل هدهل دیس فو رارابب

 همنخا یدیا بهاذهنسلوا راکد رورپ لرصانعهپ ام هکر دچا ساناب ییعیط ومرب لصالا یتزاغ اا نوکسو
 سس

 هک تن ردتخل یخدزسزاو رولا رویعت كلع هدنکرتو فاعمهدس و عرون دهن هنروق یر دہ فلعو عكراوطرتاسو أ

 رکذ هکردهتسانعم کر هلا هلودعمواو روحا . ردفنسانعمرونمرالاس را رالاسروخآ یدناوازکذ
 ردردنسک نالوا قذاوم هدععآ هن رب یزب ردلمغتسمدهدیسر اف ر دنکرت ظعاهدرو شاداب شادا یدشلوا

 هقعاصو قرب و دعرو راکز ورو ر رومغدو قوعوص کن افوطودشروف هدنزو شضجات شخردآ راز دياره عت

 هنسانعم نزد یسوتلکت تااموعهدننزو مشراچ مردآ ردنرابع ندننودحتیعج كناع وج مالع یک |[
 یخ در هل ساو تال آ قلعتم هکنحور دنراک دند عرک |هدنکرتهلو اندهجراب یکی ایرامود کردو هک: لوا اصوصخو

 هصعو ۶ هدنز وكنردات گودال س دیده رلهنکیا لیکید وتلك ءارلحا رسورل اردنارمسحت قارب هعاسکرتز وتداا

 هبافصءایماردهنسانعم ی هزب مد اردک مظل اردا رریدرامدهد- رعر واکه د هنسانعمكلالهو تنو رو

 ردتراع ندهرف جاو هدنس هنرواارد رک رد N هرب حو 4۳ هدننزو اشا لادا رو دید هدم رع ۱

 لک وکو لزوک هلا چم ءاخ نوکسو لادخف خدا ردیفرحلادا هطاارهاظن اونسلوایلاخ رک تونساوا نش

 هکر دیفدا عر ذآ هدشزوردام ردآ رولک هدهتسانعم عفت سو یلاعو كتسکوو كلکسکوو ردهنسانعم بو خو |
 اة لط کر ذراعا قتلا نام نزاوق 5)3 رم هر دهسا هد ناف عشق لاد تكور دوتا نا



Na. 

 E Fe EF رونلواقالطا هدهنس هعد اط هنحاو نیطایشورولآ دسرو عا کنش ر هوای اک |

Tp Î aa i 
 یهو رعاشندیاراعشاحرطو ملک هاتون قشاورون دهبدنسک هش ,یشاعندا تسخو هقالع بوم

 ییددلوا شوق نانلواربعت كيلککر دشوةربراوتارونلا هی اکی سد ند هنسک یک زو نه دیدحو لاقسالاعیرمم

 أر د هبانعم لوا یدو هراو خن رونلراهباک یخ دند هنسکب کت نمو یشت رمو سفن دور دغو ما طور دشغاوا ییق ت

 e a كمردنلترارج ںودلراط ییہ ہک زیو با تغارفوٌلرتو ءارفو لرتو یمهلشوب "ندادشتا
 هک اشانو شخ نانلواربعتزک ۲ هرکصندداصح قابوبح رای «ردشت 7 الوا ناقهدشتآ ردها ندک ا

 ندروکت اهدا هلا 4چه یازنوکسو هلمهمءار جفون نيس دک نیا | هل ٧س ەظح الم یلتاتوف هالرت راررؤا

 خد ندنغلنب دیآو قرارحو یکلیسا نوڪ و زورفا ل اعباتفا تعد زور شا ردیغوبج .ةوبح مزواززردهیاک+
 شهنسکریو ع الرت نوت نوم یهوندقیالع ندزشت ندز تا رج تسکرازالیف نیصمدم نابرشتآ رووا هک"

 یلطمرر شت رز شت [ ردهباک ندکمروبارطضاو شالتبودنارارقس یصصترب هل هکر و كمردناترارح نودلراط

 نوراقبح دخ ؟ندشاط هلکن لکن آهک قامقج لتون حف بز شت هنر شد | مطنعربت عب مرمر ارد 2 کن دقنو رو حاور

 یعدبا عیرقنونعطاعاد نچ نس هرکس نآ رریددنزهد-رعرونلوایالطا هنر اسار ت نک ر اتاما

 یخډ ندنوتلاون دوب یلوندنو کاک ب آ رمشهلنس حفدرس شت درس شت رونلواربعتربفز یلدهدرکرتروُ دهب هنسکر ارالد

 ردندنعول قشمرصر)ربدیسهشکن كب وکه دیکر و بالکل ا سفن هد رعد استر ییاود كس لس شدا رونلوا باک

 نددساف لایخو قا مورکف طارفاو ی شعترارح ادوسشت ۲ ردنا برب هدننم قلتوا هلا رچش رولواقوحهدرلغام
 ارته دابر جش شنآ ناشخردیشروخ ینمی دمی ناسباجسشتآ ردات ارش هک لاو لم یعتلایسینآ زد دیا

E [یدنلوا رک نکردهنسانعمزورفاشتآ رورفشت رورفشت اردهنسانعم زارفاش 7 موق ز زارفشت  

 قروش" یربردراو ی.انعم حوا هلنیمخف كتشنآ كشتا ردهاکن دعآولشت ولوو ییرحوزتودمت لعف شت

hSیکح وسد ىا  Eنوعلمو روعنم یرلکد دید یا رف لات راد جد یکحوردلب کول  

 |تاسارعوا هلت مادو ردهباک ن دهنسک لوهحوراک دیو لوغو بوضءهد ن روراہشتا Ra رر دهّتلع

 ردیرداد ےہ ر رم مهم ارم زونلواقالطاهنحرب لج ماره دکشن | یکی رومدو یبهتلکو ییشآرونب دهدهبهنسک

 سح قاش ِ او یک هشامولروکر د هن سنج هنوط شتا هربکشتآ برا تعا یشدلوا ی هم هر اح یدنک

 یصرق سویخرسیعد سابلشنآ روئلوا مبعت قرتوطهدزمناسل راد هدهنس هو قم یسورف قلتواو لا شامو

 ندنزوک یا راش اششنا رونلوا باک نددیلساو تالاراسو هرادغورضحو غمت ۸ رب توت

 نكست یضغو منح نداشت شا ردتیاکندهنسک ناب رو نالابو قر و و مومغم نالیجاص ش

 pA و تالآ یس هلوقم شوملبو هلاورصخو هرادغو خست تاوشت 1 ا

 هکر دم اک ندز لپ یدبنانلوارب عت وراس ہنس رج تف شا هلت حح ید دلوااولم هلا ارش کرونا

 هدس رعرړجلق عونصمەدناتسدنه هک ی دنه 2یع یدنه شت ا ردرک < دراطع ةهرهز س رسک رم یرتشم لحر

 ندهرابسهعمس اهدرا نیشتآ ردنعما کعوینآ اهر زو هدیشک بلا د:جمیاز هرشنآ رارندر نهم فس

 تس دزو كباحو تتح هنا ووا ا ۱ رارب داهدرا تفه نشناهنعوجمو رونلوا قالطاه سره

 توام ید ندا ارو ندقفشوندشنوکهللادف حاودیشن آ رونلوا ربع یدالح-كنراکهکردهنسک

 سابل نتت آ ر دیا ندشنوک بیعت او فدص نشت | ردهنسانعمنابز شنا مود رح نابز نيشن آ

 "لایک 7 ۱ هنابزولابزوسها ین رامنشتا رونلوا باک دند هنسکش وکه ماییزعرقو ندهمای خر

 رعت بوق | ندنراتک لم زاغلبو سورردق+ریا ملنعرب هدشزولحاس لتا رو .دیندهنکشفاوهورونلواریسعت ||
 هکر ولوا بعم اج تبرق 5 هناسکسندشدریا لواو هاو همه حرر د یوص لتا لنا هماعایلاحرولوا بصنم هزرح

 سشفنو تاکد عهرازفدکردیرات نانلوارمتنیداف ذجاوخ هدشزونواخ نو٣ نهرب و تیک ندنریباعطق
 كج هبلبا نوکتنینح هدردام نطب رد يشهد رعرولکه انهم ناد هع مرو هیت ع باتص یکسکبد

 ر دهنسانعم شاوا لصاحو ره اظودوحوم هدننغا دنزابودنزهدننزو نمال ند ۲ راربد هزدمهدنک ر ردب ردهفدول

 ندهوس رکن و سلوا ند هز سرون .د هنس وقم هطاسوروطارطو لرو ینزا التم دتزوراک اه لرسراف ج راحا

 یقلاو لهو لشناکررد هنسمز لواوږواک هنسانعم شهلوا عح م رو شلردشرافو ات

 ی ۰. و ۳ ۲

 نم



 ۱ EI RE هدتداعردصوضح هناتسدنهردرعروپشم هدننزوسومک اخ سر

 | نتلعزوکین لاک ن ییقوصس# هل اوصراقبح یسهعار یکدوعهدشت 1 ار رب دزونانآب ودباتّب ر هما عرار د

 1 توام 3 ضههد 9 هج کرروڪنڪزدنو کن الؤا التم رار دیار سعت یس وک ارق قواطهدىكرت هر هز ول مه تلعو ردلد * ۳و

 | ییعد جاش یوا دولواذیدآ *. هدّساع اجو دالا و ولا عولربو ردحرخو تثفم یرلشاط نالوا د هنا

 ا ردا کچرفول هل هل اب م وا ژردا ربسعتابرووظ لغز هماعرار د یتدیانهش نیت

 ۳3 !نامداو قسم NER لعاف مس E ییتهکزرو رد دک ندزروو نا هلداواورخف زرولآ

 نوکسو یمراف یایض ق قوا او جدو داع هکرولواكع د ی دنا قشمهدوص زرولآ هلذلوا هتسانعم

 دنع هداق دروا هل غمرت ۍسدنکدوځابو یوحوح یربغرب بورشش نر درو هکر دن دلا تط بعالم هلد اعوواو

 هدنزو دش ین دنونآ زار دیاری ہعت همر و تروظو هرس هدنراش ردنس هطرضزغاایوکر شید راک زور هلی! دص

 هد پرو ات هنآ ردهتسانعم قاحاف .تاعدنواریز یک قادرو ناطور سرد هبا كج هیاوص صوصحم

 | فان آراربد یندوهآ هناخدور ردیدآیمریارب هدنزویهلاولبارسک یبا ردیدآ هبرقرب ندنرلهیرقهوانس
 بوتنذم هبوص هکرون دهرا هنسن نالوا لصاح هدوصو زوناح ن دنا شدعتهدوص لطم یرت ردراو یس انعم تردهدننزو

 ۱ فورعماکو دیا ونا ثلا ردیراراکدىد یوام هماعو فام هادا رت هلدا رعت فرع هک فورعمكير فا ردکعد

 عیار رازید رولوا یحاص هدجقالخایدلوهسلبآ لوا نوان هکر د لجر قسه دب رعرارب د د یر د هوه

 || ردهنسکا دی اتساراصشاوعرا مدارس هڪ یجب ری ووصو ی الوصو ییاوصهدنزوراکدابراس ار .اردمزواعوبرب
 یحاضءالضفلا دنومراربد ید نحو قیرتح هدرابد شعار دواس شف ةرارشومیلغتهدنزودیهان دما دعا

 نیک نت زدرطت هدیره ل ات یاب هیءابو :لیسرآفیازهب کرک درب و شابا مسرقر لو رم ایل لاد
 نکا ادا هدوم یاترمس ؟وةانشمقا ۰ نیس[ ردهدنبرقكنآهراغمنالر یر ومردیدآهیرقربهدننزو ۱

 زرد ادا دعسا کرو د هلاک لح ر نالوا هنن تن مو لضف *:بحاصو يضر یلاعفاو لاوقا هدشنز زو

 کر ون لصا ردفو رعد دلتا و ید مد کرت هلی هجحنیش ن وکسوات خخ شنآ سدا ردنا یردیهاشندیرف نی آ و

 ار لک هنزانعم را بتعاوردقو .یلوا فسخ یلاحو بضعو قثورو حاورو روو ردعدرا رصانع ادم ر رددوا

 ید ندناطمسو شع تفرخو نرارحو قشاعو ندرداجو عیعتو ندنسلوا یاعو فدو رو یلولاتپو
 | داف رور پاشا رود ش "اید هر هجا هتوقوروئلوا داعرجادر ڪس وکه دننفاریکوروناواهیاک ١

 .تردزورفآشتآ راربد ید ناوه ریدر دذورعم دکیکشفاوه هزاره شذ 1 رونلواقالطاء رخو غ نالوازادنآ
 هداشخ !ازسا زدراو یرزوکق حن هزاط یک کز وسورولوا هدننمهیس هلک دا هکر دفرظ رداد فوحزب یرراو یهانعم

 تغاسوا هدنراکدتنا دارم ققا شت آ نخ رکحهنسودنک وص لاطافراروقه وصهدعت بوردزف یک کرک
 ۱ کس سوتی بوشتوطشتآ ۱۲ هلساوه راع لواو رلشاب هغامقیحراضم ندنژزوکهقندز تهراروق درک

 کرو د دهرا هنسن قحهفادش دا قلطمو ردفو ر عمار دید هتخ وس روذلوا قال طا هوا قاتردندنتاعرتعاآ

 ارد 3 هدلدن وغ هه یشوق ردن عیار ردیدایآ یر نوآندهب درج درب هثسثلات روشلوارببعت قرن وط

 امت قامقح قح هقابو افورونلوارسعت فرتوط کرو هم ق قر تول اللو هو هبزورفاش 1

 لتماهرج ب درعلا نيد ب تاعول زار دیرافرات هد س رعر دتنلعرب یربغ لتلع ی راک دد شت 1 | رفت یسرابش ۳ سراب شد ادولک ۱
 | تلا سرفوراب دید رخ نوه قاب یکروقیضوم کی ذلبا تدایضا هننعدررید ةر وق شت [» رجردفورعم ۱

 هد کرت را دید یبرافراتتو دنا تەست هرانا ندنفددلوا هرروا قم ایراشت "آل صتف لتفس یقداواشسیزب شدا |

 ین راب هداه داع راضعدور دن دعو و خبر ندیاروھظ هد هقرا زرد دیک و 5 او ەرغ او ىجرېقەتلعوي

 رثک اراناوا التس رولوا لئامهورابص یکینرو لان در دو قرح هدتن اعهکردقحرق ع ودرب هدتس اورربو ردتلعیکنرف |
 ۱ |ناصشذآ رر دد كنرفداباك اور دقفاومز رس وه ی هیوداهتلعوو رارولو اهر ا تس واچ هدب وا

 الط مولع هلا ارشو ندروعنک د ق لس اع مش = تاشاوندروکنآ بارش تار شا تی یش تف اور عج

 ی "۲ ندشاطدلکنا هک قتانمقح نا از نوکسوان خف لر یک لرب شتا روتلواهباکیدندهلاس هل حصر قاوندحدق 1

 راهبشت !ردنوتلا لزقضلاخ هتسبشت ۲ زدهیاکندنس هلو مرا دغو لقادنآ رورب شذ ازاد ابو ازز اراق
 ندتیدا او ی دعت لظو ندمارش داب بشار روتلوا هناک ن د نقر از ناو ر طو بات "راب لضفو ند لالو تاک ترقق

 یتد نادنوفابو ییقعو لهلو ندارش هلابزف شت لعل بارش و بضغوربهقو باتفآ دودیشت آهروشلواهاک ||
 دا ۳ ۱

  N E REنی ۳

 سیب ت ةد یک



۸ 
 هب هننسن ولوصره هد اب مضو :راقسح هدنرش اب لراةحوح روند هد هغج رق ناتلواریمعت هس ولوم تناو 2۳

 هدههناسکنناتصبارشو نت تو هشسانعماقس یعراوصهد بنزورابس هاب ن نکس زاکمآ ۰ روتلواقالطا |

 هدترو ههایراک "هماکنا نون هیاک ندنوصیزوتمدآوندنزعو | حاورو یو هل لاا ا رسکور ولوا قالطا

 هد رع لردنا تدترت ال هکرسو من تالرزواویمورف عاود سو ترغوا ردفو رعمهدنر اندناهفصارد قم اه عور |
 خاک زید هلاک کلان روپ دنا , عو حاعریورولوایسدهدن اتس درکودادغد قمت ایولهروکهسراناسو رارب دی

 نا یدکحا عونرو رازع ماعط زسنوباربدزاس .درلکرررابب ندنکلسفوزویر ابو ند واهر درد رعمكتو
 هتلصهدنزاماعطک اب وکر ردیاب عزت ندزانا نوش وخ ضعدرت اشو نوش طو ندنراخاشهزات تانحاغآ ش دونو |

 هدشزو هنا انت هلیسراف یاب هناکدآ راردید یی آ :آ ناکرزاب کیو رردردماعط نیعمردهدنسهلزنم هرومالمو ۱

 ندیرواو ندقحوحن سود نادرا محر هل دس هضراعر نکناماقان نقلخزونه کز دهنسآ طه طقسو ل وسود

 هد اعم خطساو الاتوهنسانع هوا وهاک تر دوضع نانلوارعتزوکو شوبهدنزو هاکماوخ Aa ردنرامع

 رونلوا قالطا یخد هبهعنصمو هنکرب و رونلوا ریسعت لوکر دعضوم روقح یبالاف بوانکر اوص هکرولک
 نانز هو انعر رذاذ ندارد لواهمهکر ھ هکر ر دنا لقترارتدرنضخ ارم هد برعردیسا نیح یابرد دونکنآ

 بورک هنابرد هنس هدددراعاقل هرواراردنا هغالمالزب یر حاصنات هدننماد تخاطعفاو هدایردلحاسبوقرح ۱

 ندنامسآ ناب زستک هدندرکن آ لالا لع ةدهعلانکبا رونلوا ری یز )رو وص هدهتسلا هحرک ررولوا نان |

 طظرلع هدنکنرد امر لوم فو فاکس مشوماب توک هکنآ رد اک ندهدابفیکوانف هداشکنآ ردهناک

 لابقشم کیا ندنآ هنسک وا رسکتم یوضعروأوا لصاع نادقلاب جورب هدنزد نیحردوصرب هارو
 هفلوکوا م موخو ضع نب رسقمراو ه هنراشدزونه هکراربد لنوشو رزلوا تبرد لان هنداتهسلنا لواتخ تولا

 هلادو, نوتنوکسو نایین ۰ EKE ۱ زرد هاءامهب وص لوا رار عر رابح ید هدنرکد نمره قلات لواوراشاب| 1

 ءدنزاراک هردو قرحویاحاب رکا زلردبا ربسعت زابقدیکر وا شاولواو شان ابو شازاف هل سلیم د رل ؤا |

 رذیدآ مرنا مظغرب هدنرو نوکزاو نوک زدیدآ هدا یز فراز دهد هنس هلوقم دعنصمو هکر بو لوکو رولوا

 توپان ندنزوا یادغتر دفورعراربذآ توکدآ نده هتناشنوروایکود هنزکدنالنک توق آ | ندس الو مزراوخ ۱

 رولوآ عذر کد هب ونص هکر واک هدهنسانعخ دشنامتاژ رد هطنلا تامل هدس رع رراسراهاو رارر وش داولخ

 ںونلوا هاج ید ندیاعمآ هلثرا.تعا نولو رولکه دهنساننعم دامو هش ییکی یذاکهتسانعم تیر نوک ارز

 لوک ءدنزوربکداب رکا ۱ ردةراتعم لوا دو نشفنوکآ .تاتهامو تاتفاو ناعمآ یعد فدص نوک ا

 ندفلتزا لر هلو و رازی دزجش هد رع زود هروقح نالوا منتجموص قلطمو هنتسانعم تالاثو رطساکرو

 هثیکنآ رربدرکوآ تدا ف رقع رریسوص دن رزوارت یراق هب وقوطهلکنا کر رد هب هکر وش یرلقدنا

 نقش اعوروئلوا قالطایت دم e دند ەزھۆح نانلوا رمعت رعت ساتلاو ماه اوزوالبو ةشس هلح و دهم حر

 هکر دیعسا د قسد تخلل رج ضواتتوکس وكس ج حولنآ نانا یعل مراطهننکدآ روتواه کن دنشانیز وکو ندننلف

 لو رکمددقاکورب EET خطر کم هرشردرکش قراکدندکرکشت تنول رحم ی * یرکشت تالا

 هدست زامش ناترح تآ زدهباک ندرورفا لام باتا زورالدارد باک ندرازدلب "تلخ حرتلدآ ید
 تو ربسفرطف رط بود نکو ل لو | هق رف هقرق هد نوک افق ھ٠ لر درشت حجر قلخزارشردنسسا اک رفدر

 9 درب ناذش 2 3۳۷۲ ۱۳ رک راد 1 ردیدآ راکش دن هدنس الو ناتسهفو ررذنا نثرشعو اتفصو قوذو

 عترت هکر کحب هام ضع هکر دراو یراشوت ود یخ ر خصر سو مزالم اک ۱ راررووکخ هدنهاهشژرب تولا
 هزل کرک نامر اش وڈ لوا ةدکدلک هعضوم نالوانکرکح هک ات لزدیکن وشودهخستهتنک هلا هنروس رزبد

 یندزاس هبشجهراکس لوا ندنیسوراردنارامرات لالا ف هصالخراررچاه یتستکو بوری نیک تودنا موه

 تاغ رب ندراتلغ ناننوارلعت كع اوضهر رکوردکلیشوروقلت زیدان هک ییوصوتعتا یع» دنزاژ رم ننآ زرد

 |ةدلاو محبا دلرذباقالطا یول ول بز ءابطارزاوا یاریف فاض ینکو خاو ضاسو ها دكردنمسا
 ار ذهیاک ندنرتصع و تفعو خالض لر نا ساید قیر جی نالوا مالسلا هن هل ىسیغ ت روح دمام

 | خد .ندولطوزولو نددحصوروللد و شش دمخ دم نآ نونلوا قالسطا بد هروکنآ بار نارشوهووکنا ةربشو
 | اک ند او کشی ن کل هد هاتون عفو اب رس نما زدهبانحم لوا یخدول رقع زودلوا هباک نا

 | ردیاکننکمهقلا بوش ناک یک د بو نآ آ زداکتدروکآ بارش یو نآ

۳ 

 نت

rتوس تست تیک یو حس تیم  maرام و و  

 سونا



 ج

 هدننزو هتسراو 1 اف هتسدآ زاریددطبربهدیسراف هل غلوا هیبشهنسکوکز او یانج هکر دهباک ندزاس نانلوا
 رابخا شتفمو ی ینا دزلوا ايهم نوعا تعارز هکردالرت شلوا سطنو شلروس یرراویسانعمیوا
 نادهزو سرو رد لمار پک کردیا نسبا مودع هل هاب زنسکو ردهنسانعم یاهو ییلقادلب ثلا
 ررب د یخ دهز ددو ناب نالغو دیک دیردهدنلکشیسزاغط نالوا فر ن قوجوح هدردام نطد هکردهنسانعم

 رددفاسم قنوخ وا کراس امن نار زاب ددرد هر درن دنرلاز 5نا تس زی طرا طعبور د هط آرب تف رد هنشالودانارتسا

 رب ندنفرط مرراوح ت الورد فوز عم هلکعد زرح رحم الاح ربا قال_طا نوکسآ جد هیات ردنالوا هاناو

 وا ردت یار تدس قد ت نککروایکو ود هزز رګ براک د نوک اک | هکر واک توق

 اب فی مشوا هموت نمر ترول ره 3 روک بلدا ه ڪڪر ار دید راضعرو یدنلوا هست ولما نوکسا لغو

 ردشملاف هرجا نکد بو اب روص ییهطا لوا الاحو یدا اواضقنا ید فاتح تدم ن کف وحؤاضخلا هنةطا ۱

 هاتسبآ 3 نباح هدم رعردراتسربقنالوار هاظهدنزووصن کیاراغابر رومی هک بآناراوسیضن ناراوسبآ

 حالعو ردنا ثاربا ىع لات هنا ذاعمرون رود هتل ع نانلواربعتوص هراو ندنراتاعزوکورد هباک ندروکنا بارش

 نالوا ثداع هدنامز مالبسلا هل عو اني ىلع یتحونورولوا ریذباودهرکصن دة نس یدیوص قاامارع e لوبق

 لدتعمو راومهیکو ددا ننكر دهس الغل شقر وص هلذنسخفوا بکس بودم ناف

 ۱ لوا؛ بوحباو ندرا یر 5 تماهاسهزراوح ر غ ناظامن کردیا لقنوراردیا قالطا خیدهنهطآ نالوا هدر و ردها

۱۳ 

 هد بجا نادر طراض عورات دارا فالتخ | هدنساجسملی و هل سز اف فاک مے ضو نیس توکشوءایرش 3 نوکسآ

 رد هنسانعم هتفهنوولزک لا همجم نیش نوکسوابخف تا ندنففح اس بآ هنشبآ ردناودح ابراح یلشدو رول

 زد هنسسانعم لحو یاح هاک ارز ردهتنانعم ناهن یاحو هیاکولخ لحا E ول نک اشلطم هاکتشیآ

 حک اا صو كلك اب جف نيشن ردیف ه هاکتشدآ رکتشداآ بیا رونلوا قالطا خد هبدناخچ داویشه هلتیسانمود ۱

 ردة هایت هکنننآ ردهنسانعمهاکتتشز موق رج هاکسشتشدآ : ردر عهد اابرمس کوز ندوب یا نام ۱

 راسو نابسنا قلطم اب تعمق قزرو بیصن یرب ردراو یبانعم ترد هلا داودعمواوو هجم یاخ روعشسا|
 هدس زج یک ل طصفو قلص همزاباوزاکس روس دهعصومي نت سو كج هجاوصو قح هلاوص نا هح

 یبکص هب برشمو قادرو ساط روس. ده كج هاو + ثلاث رار د د قالوضوداوص هدنکرتو نطعو لمم

 دو دنمرشو لیخ زد هتسانع منتخب ایکو تیز :.ندشبآ ردهنشانعمفقوو تکمو تملک او قمر ر روط خبار

 تنجو عقوو یرابتعاوزع .تسا نسور شدا ر ونلوا ناک قلو | فرطرب یرا خاو یورو لت از یمرحو تزعو

 یهاک هقافدو قیاس . سانس با زونلوایرض هدر لحد ردهدیرب قنورو حاورو ردزاو یرادقمو

 ا د هدوب هنسک لواوروو ناب وس دن ن الرا فقاو یک کرک ادا مودرودنناوق هو دعاوقو

۱ 

۱ 
 رم ندنلاوحاوص ید هد هزاعو هریوربخ ندنلاوسارتاد هداسفو حالصكناب ردبوقیح هبوقفا بهرزوا قرش

 فد ل2 نالفو ردقوس قکوردعو هدرب نالفوراو ىا اوضة ولع نالو الشم رو لوا قالطا هب هنسک نالوا |

 ریتعت ییطولوصهدز جالطصا هلوا رادربشو میش ندلاوحا رثاد هر نص هلو ول ولدرداکد لدافت دو او لنا

 رده فاخر بآ مود هه دبنو كنربآ كنشبا SOS نا US روناوا|

 هعایا ندکیب 1و هل بش رسک بیت بآ بیت بآ راک ندن اوج در دید تاشو نوک نا د لتامر منکر یف یرکنشبآ ا

 ل داتشو ماع)یعفنمو ضر هبدلج کوک: ندوتةص یا روند هبیدنداولولوص ید دفا قینهقآ

 هرظطقرب اعطقررو ط یو ص لانا ف هسرغاحودروط هدنرزوالزاکس لوا هنسکرپ ةکردندبنا رخ بردار عقاد
 هعف دك دعا ال شب هغاستآ بویلغاج تعاسرد هسلپدنویدقآورواوا ی ارا ةد وزلو یفایزج

 هنشی بو یراج یوص لصع+م تد د, هنس یدیرده جز هنرپطبآ ادا FREH تیفیکو ۱

 تفراو اف ..تشا زدهبانع»لوا یون ترشعپآ رد کک برطنآ رر درولوا عظ

 روال هسسوندر ,کح و هرادغو مقارن ڪج , هدف نآ رد رسا یلاتو سه دنففحم تفاد آ هژننز

 یناحور حورءالا" ی تهدلال> هونج رهوح دقات رب هدب هدنرب دا تالاا لصاحاورالاو قنا تاردرلنو | |

 نی ر رکراز ذنابغطنمعن قد ن٤ا طا چ دع زامط با” رولا: نانڪ هراتینهولر مصر قؤوار حازجر ۱

 ۱ هدنس هقه تند زووپمش+ وکر اتو تبالو ناتیربطبآ رد هیاک ندقلوا لما تو مرکمو عضاوت+ هنسکر هو

 ۱ یتسیاماسا ar : رارید ید یاد ردن دانا یزو هویج دوو هاب خف كيا ن ما وا ید نجس ۱

| 
e 
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 قو قوص هلوقمون رثاسو هرهطمو موکوکو ییربا هدشزو نادندنآ ناتسدنآ رازدیاقالبطاخ دهداتسا
 زادقیربا هدمکرت مزباملاح اريد یتاتفآ هدناتسنکرت هکرادهباتفآ نعد رادناتسدنآ راربدهرا هنن قحهمقد "لاو
 ناتتسدا هلالاد نادتسدنا دن آردراکشمدخ نالوا یبعت هنتمدخ نکلو قیربا هدنسرتاد امظعروناواریسعت |

 یاملیو هونوز یرردراویسانعم ی الرو ااا نادندنآ ردهنانعدلوایدوب نآدسدا ردهنسانعم

 نیاوران نور ادای عن تل هدوهر نفسم ارم واغلق ل دو وار دو ۱

 ردهنسانعم تصعمو هان کو رخ سدا سرد هند انعم او دو طو ڪم س هاحراد دس اناس ةا هشام ا راّضوعت

EYلضفا هیلع نادانسلادّیس ترضحاصوصخ تسدهدنآ روئلوا قالطا هشوارطو ت  
 قالطا هراهنسکناشلا میظع نا نالوا تسلمو ید حاق اعوعو تراشا هننراف ملا عمیتسم فرط ن فرظ ت

 تفرنازدةبانهمو خد ہار نا هارنآ :هتسانعدنآ :ارذکهرلو )وص هدننزو هه امر املا هصصخ# ءاه رر ۴ :
 روده یک لک هکدکود نونقوطوص هلعلواد رحم اوصایاد هکر دشاط لوا هلاةانشمءاتو اف نوکتنو هلم ھمءار ےض

 دوبداب دوربآ ردهناک ن دقاواربقحو فیفخ سالان بو دیک تمرحو تزرع هار حش نتردآ لوا لقص مو

 یعن,نشور نشر تآردکح یرلکدیدرفول هنر ماع کرد دولس یسربولىذس زازا و یسانتعم یا هدیشزو

 رد فدا ةابلاًعاد نیر راعاکه قیام هدنز همه ردتایوب ظفل هدنرو نوکزاو نوربآ نزعءوحاوروقنور

 رلد د1:|صاخ ع هرس هق الع ییددلواهزاتورتهدهعدرا لوصف نار نانلو ارممعت ینورقامق هر کرت ندنعاونا جابر

 هدنرلم دراولدابرنکح ارلرب د خد قوا هرابو نوا قل وو نو ازورواو فواوزر [هدرابدضعو ررندماعلا يحاك ا رلبرع
 یزووک نات سده د کرت کر دیعمازورفا نات سد نورا هدندنعراضعبوزلردنا لاخدا یخده هوداورت هدرارب یزوقو

 ندکیلدا ریقشو فیفحم نر بآ ر داد نف هد عف ت دورن یوا ہت هام :ردکعچی راک دند کر رو كو نانقشاع ریو

 هنسانعدوآدو ةغوقوزونلوارىلعتىلون قانا یشع هکردهنسانعم حارتسمو هنا دا ICE اخ رنا ربا زدهاک

 نازنربا: وساد تد هرات او وللخمتاوکو لدرک كح کود یوص طو ی قح هیشاب ماجو هنساط ماجورولک
 هنس حافرب هدننامز كن زب ند:هضام لولم کر اوات دنیا فوکيتج وا نواكهامرت هدسرو ناریرکاخ

 اکحو الع ججا نوک يجحوانوا تهامربتقافتا هل علوا راقم هانت اغ قت واخ بال اوت لضتم

 یزازاننواچز بولوا عرضتو زابتیانشکت سد هناجاسلما یضاق» هاکر دو عم هداحرب ماوءو صاوخ راسو ناکراو |
 ]| ناداشو زورسم سکرهو ناضیذوروهط مظعرطمزب هرزوا یراهاولند تعاسرد هل غوا هاکرد لوبقم

 نارا هرو غ موله لتس انفولو زاب دایا هعطالمو هبعالم نو لرو ص ەت رار کرب ندنراطاشدوقوش : bl رد تولوا

 هدنابربآ ارور نانلوارکد هلسراثفاک ناک نارا رازي تياغرەنموق رزم مسز هم هدنوکل وا هنسرېورایدتباهیچنمتا

 نیشنل دو مرت كەن ناھ نو ندزبآ ردیرلماربوص نانلوا ارحاو مر هدنرلن ییسهفث اط ناسنراف

 ار ونلوا باک خد ندکل یا تسلیت همدآ شهارغو اهتسصموالب ریون دک اعد تراونکست قیضغ هل ارلزوس

 ۱ شیک او شفلرمخو ?PEEP ۱ مود دبااف نرزکسو هلمهمءارو چیان | تفززما

 دوو ندر رومدهصقندن او هد ول مدآیربردراویتم انومحوا هدشنزو نزدأن نزبآ ددرهونمر "اتوزورفونواخ

 یشابو بورا هنعا لن :آ ی هتسخرلبدمطرواوا نام ی کلدهدنرزوا هکردفرظرب ۵رننلکش توات عونضمندر 3ا

 | لسع ت لسع توکو دوص شغانبق هاه راج بودا 2 هنساضتجاوراخ و بطمه رزواورزراقیح هرمنط ندکلدلوا

 رونلوا قالطا ةن هنس ندمارطاخ تنلببت ملاک یتنطاو مرنازاحم تلا | ضوج كچ و کخ ینا رار دیااعتو
 هرقربآ هنسانعم باهز یسبدنزتصوسباهرومظواز کد اب دوکس هزبآ روزا خد ما غص هدانعموو

 ۱ رونلوا هباک ځد ندقلتس دنآ نالژا روهظ هدزرمس هدنبقع خو ندارش هاله هم ءار فو اهنوکسو ارریمکا

 دونخابو کلوپ وزونوآ برش هدنقج هنسک ناتفودساف قو خاص فروص کر دکی دوصهدنتآ ناص هاکرب زد رتا

 مولعمان هدنرو شک نچ روتلوا قالطا ید هرلهنسک نالواهدافخةدرب یارو یدادعتساوتبلب اع

 دیر دمت دس مدرس ران تم هاو غاب هدشزو .ناشاببآ نالاتسبآ ردجآ ہرا ربا

 نالواهدنس یمیُم 34( بای رشد د كن هوبمفورعم نانلواربعت واوان | ییعد نومتسانمخرتبتشوک درو

 ناتسیات ناتسآ رووا ففف ,ندنظفل نتسیآ لات یک وردم یوا ت رر د یخ د لاته اک هک یھ

 الو دم اا رول رک ههنزوینناد نتسا ر واکه نسانعم لب نانو كاز 5 رد هنسانعمنتد آ هدشزو
 یبمآزوبقهدرابد ضعبو هو الهدیکرت هلو برس < دارد ناسی رد معاندناو جز اسو ناسنارواکهنسانجم لماحو
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 سش ۳ ۲ ۰
 سا ودر خب هرج شاور کنار * دا کو ضیا نعد تبا ردونسانعم لومو م شرا هدننزو

 ا که لوج سا بآ ایل اوز مد قو هناا نوک نورد عما یزدی لها تش نو دیر ف هدننزو نی داع هاتان یاب

 جف اسا ی که ی ,GE N N ظ نالوا ضو ضع هکمحا او ص هلا دصنصخ *اههدنزو

 لقا نوععآتمامحاوصهرزواهدعبّولخ هکر در صحت یادغنانلوارمبعتی ولارفصو یل اهو هدهد زوار فا هلبسز اف

 نعآ رونلواقالطا یدهنسهمعطرونطو شوحرو یر و نحورارب دید یرابن یفخیرا هانهدسر افروذلوا

 هلتیسانښ مود رد دج س هدننیحنجر د ېک ع ند نخ هللا آر د هننسنانعم ا

 راهنکتنا ردفو رعد نچ تایحبآ یدلوا صاغ لعهدولاثمهفشن ذمو هنو ف قحن هملوروقو تولس ل سغلادعد بم

 تانک ندیناهدكومحو :ندمالکف بطاو زانو فاصهدنحالطصا| ارعشو یدلوار س مهرن خب تو دنا تلط

 ردننادواح تایحثعادکر دراشاهب قمقح تو یش غەدن دنع تق رطلهاوروُم واه اک خدندنسا ذضحور

 زوبر ةو نواف لواهدتزو تسدنآ تل آ زدم .اکندروکناٌهدان تایارشبآ زدهنسانعمنادسابآ ناسا

 دا ییلقازا و هلوا شما نح الص هلو اتو شاوادسافو شاص وو شفلربشخ ری لش خك ر دراهوم هر اسوز ابخو
 ردنایحبآ رضخبآ رد اک ندمامه ۲ [وهحنرصورواو شل تفاضا كلشختآ رونلوایالطاههشسآ /
 ةتسب بآهتف> بار دصوصخدت ارح مارک ی ایلواو مانع اب کردصت لع رب لواورونلواقالطاهدهب فدل لعو ۱

 هکر ون دهن هطا لوا هرجا انردهدنزوونزان و1  رونلوا قالطا یخدنبیلق هدلاخ ین دلوا هرصا فالغو ردهنننانعم
 ردهنسأنعم تیسقو بصاهدژنزورکد دانا هلو دعمواو روا هوا نکم تماعاو شعتاعطق تو صان وص فر طه

 توماوص ناویحرت اسوناسناور دلفاشهنس هلوقم قاد ربو هر شمق س اطر و دید ەفرط لحهصاوص ی اطسو

 لطصتو راکسو همزالا رونلوا رمسعتقالوصوداوص 2 هیک تو نطعو لپ هدر ع روس دجددعضوم یراقدنلوضو

 دزد هیات رز از ناو دعمواژ .درونحا ییکررب یراکد ید ار وتدنوکهدنژراک ءامقرشو ریو

 درب زج هد زو تسودران ا تسوصا ر سا اا وو تکسو قفلااو كنا او یمروطویدنلوارکذ |

 هي هطالواو تی اورهدسننز زو تسراخ هللا ءاودعمواو ران عقاب وان هدو روش دنبطا هکر دکر د قازاق |
1 

۹ 

۱ 
1 
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 دنکباو هیوا یکم شدعترف تمافا لیگ زر هدنا هک هوا عم هان دروم نالوا ة دتا کیدا قدا ۱

 ردنهانعم تسوخحآموقمهدنزونوکد زاو نوعا روش اواربعتر ار ذرب یتهدترب فوض لتس هکرولک هدهنسانعم |
 هتلاطنالوار ها هدنزویوصو دیلی عوض هسازاف ندنشهزینرهکرونب دهزب لنحو حیرملوا هدشنزوزرپبا تا ۱

 هد نبر وزا كام رادنآ رولوا هدرل هاطو هدزاتم رک در دفورعم :SSL قلواو راک هنسشانغم حونو

 ی وطصو لک یه نم روس دهد هب هن تس بارتسو زا یرطا تاطموژولوا" هسس د هنفیلام زن رد قلتو ا عرب[ ۱

 یل و طرهدزجالطصاروٌ دهدهب هنسنک یحانص ناف لات رووا یالطای دام ارت سو رک حو "مد شوا

 روقح ناروط نولنکریاوصو کوا زوز اف اتم ناذابآهدنشزو نام نادنآ روتلواریبعت ۱
 رون دّنادنآ هتراتسعا تنکرتیند هاو حه وقوصوروئلوارعت لوک دیک شورا دز هدس رعروش دهد هعضوم

 هزاف رنج دنا عضو هم سو فنکار زظ ةن ذا اکر ول یر ساخت نکرد لک دارا« نیل نیا ااا
 روت دنادنآ هده زا هاش كناونخرت اتو كاسا هنر اتعا ید روا لو عو رار نادم زس نادمکو ناک

 نرتضهدرب تعهدی یسخلراع نوتتواو CE EE روناوا رخت قواف هد کر ۱

GE 8دک اتیکتزوردقلوا ش س دارم اک قور هدرکج د” 6  Nkو  
 ب ےب ی ٣ ی

 ۳ هام اف وزارت یا TENTES تر دوغ قاز لو

 لاو فا هدو قدرت نوع +یدعن انعمو هدرا :کرتماوعزوناوا بزضددز لا «دردهدکد كس قتفوقترو ۱

 یکاق لت هشدارب ندرگی زنتردنآ زد اک ندقلوا لئاز لاتقا تاود ندنآع یوحرد بآ روناوارتتعت |

 زوئلوا برض هدرن تند ردقوب تاععو اخ درادنه دندز دنا زدهناک ند کک در 2 شا رلتعلمو رکسو

 ر هوا برمض هدر هتد رده دىر دە وتۇ زا توک نزکهکی ااوا قیضهدنرلوشدرادر درادرگشردبآ

 لواد ون ۳ وک نواهردبآ ردهاک ناک ۵ رامعارب نالوا ی هعتنو عفت ند ندو نواف ردا

 روت دو ضو هد رعزدر رو مشم با تند آید هدیکنخزف کرد فور هم تان هد زو کوا یا دانم ٤

 لار طو لتنورو زوال ندنصوراکو زونلوا قالتا جد هدنهازدارت" کات نهاذک تج ندرضاعمو

 دخ سس

Vv 424 ر  
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on | 
 | نیرفآ ردیس اد تلانردمالسوةولص هدنراق> ما عیب اردهنسانعماع دو تنه یر و ردهنسانعمرومعمو

 لزوکوو او شوخ سداسردیع-اربمغس نالواثوعبم لول هنس ها ط مت سماشرد همرکم مک مسا عیاریک

 دندو نکو یانتاننو حدنولكواوك ع ارو معمو نشو قیر دردصم ند دوق یهدایآ ندیادانآ رد هینسانعم

 دان تی سن یابیدانآو رد عج ندندتفایدامآ هدننزو نال عن هلن اتش یاب ناندانآ رده رلانعم كابان تستر

 ردرناسد ی 3 كياک ییدلبا رارباو رار د جد دانآدیماک اردریمغس .ناسنلوارکذ انآ یس ل دمسادانآ هکر دنوم

 هکر دف ا هنسانعمكنر ااا یدلوا لعد یباوو تمالربمغس ءس لواناددانآسپ

 )ین ها قو شروق هکر دود قارا تفصو هنسانعقرح یا اردنوشروخ شعاب اهدننزورازاب ران رانا ردیدشتادا

 هن رززاو توست د هرحاهوان رومدربهدعب رل هرس اد درکوک هنسدراكت هغر ردو رها عضو هندزوایرب یرب نوزود

 ت لوا لکا هار ومد هرابربو رل هرب دشتوط نک کرک یشنآور هو هننرزوآش منا نواب هسااکق اریطش جلد ی درب

 فدک نوح رکحزا بآ رد هتنسانعماسردآبآهلتفاضا رر رر شات ان ندر

 رولوا مک حو قیضصو نلاع هدتب اغرد هحر اب عو نر هد زو ت ذاا تانا ردهاک ندکاپاناسحاو هطءندنلام

 ردنا ارس هدنسرب رقع كف کر ردیعما یا یفزکسند هیشع هس یر ردراو یمانعم جواهدننزو نادات نانا

 یدشعو ملت اص مو روماآنالوت عوقوهدموقمهامنانآو لکو مهرزوا قن روک دوا هتش ضرب قا

 هکد دنا اراو هسعمهدعاعرب هدنرانس تسلهاح سرفکهلوا مولعمرد_معما یسع*رهشرشاع مو ثاات دلو خو صّومد

 نشح نوک ل وا بودیا دادعتندمانا فبارشو داعستساو نوک لوا هساکقف اومیعسا كنو کر هنعاتنار

 رب مالک الام ت ترسم مسدر یارجا هلتبصو قوذو تفاضو توعد درب یریومات طاشتو رورسرا ي ظاو مارو

 هرو ظ تلاحررب بح وم یرورسو حرف قاغاهدنرب رهلرانوکلوا هکر دیاو نا دحاو عضو ثعادكنهدءاهونو یا
 بودبا كنج ةلباسارفا یهاشداب نارو تسامهط نیوزندناریا نیطالسهدموقرم نانآ زور هلج زا یدمخلک
 دنع تو حامزا ندنتکتلم نارا لمار شش هنازاتبرضو رامر اتو تسکش فر کل ملک لک یلاغهرزوا یار سارا

 رایضعزو را دليا ذاضقا دیعس یرو زم مو یٹانندنغیدلوا عف دنم هیت ناب رب هنوکوندنرزوا نمناک
 یفندتعاصتدشو ضراعالغو طة هل دس هدابز بوبا رومغد یداعته هنسزکس هننکلم نارباهدقورب هکراب دید
 هدنفرظ ههو رح تدملصاشاو ںودیا قزغتو لقنە هراس كلام حد یسضعیو لاله فان هضرع سون فاو

 الا ضف هدنرول رح ناب !زورهنسییزوةط نولاع ناووبآت فوناسرب یسلاهاوناریوف رشم نارا تكلم

 هلک ارورس O ADR اورا قس فاربا كلام ما غو رو هظناشتایح نارابنعب

 ندامظعو رباک او ندادخ ترضحهاکرد نوک لراراب دلبر ابتعاو تفرح هنناشبوام رابم لبس وب یوق رم مو
 یر راها درورف هدنزوم اا هل سر اف ف اک هاکشابآ رددوعسمو ما ءدنادنعودوصقمو تماس یاعدتسا

 هسداراغاب رومغبهدنفر ط نوک لوارک این هفکاط ناسزافو ردلک مد رزواوصنکر دندآهتش رر ورد ناق وک

 ردقلعتم هباست هسا زامان رومغب زکاوراردبا هبعالم هابرب ی ر برکه ب وصوادردةلعَتمهلاحر رود نههاکدانآ
 ننوخ كشاییعب ترا رردنادنعادمو هولج ںوڈالوص هربیربو زاررمک هوصیمهغثاط اسب ولد
 ردرسا اشک اد ةر سمرب مقاوهد هیح ان ماننارا هسهحاوخ هدنساضق لناک ریش هدننزوناراسک اځ ناراببآ

 ۱ هلغلوا لغلوا قرود 5 نولیوا یسرحا هک کو دوصهکر در فّوح هدنزرطرا د راک نمرات نیتکاب نیربپ یرببآ

 ناشهربرببآ شهر نآ راعانولساطندنر راکه سدا فیعضوصو راتبحبو ۳ وە I وب نوک مدت وا رض

 شکوط هل هل فاضا هتسد نآ ردتاک ندکمک شقنو لعادل حو كنروعادلا دارهکتامرونلاصوص هل آینعد

 زا مض نبا 27 نآ رونلواقالطا ید دزولان وه رصو هشنشازا اچو ردیسهلوقم هحوولطو زودا رم هکر د دنا نعموص
 هودا راز د ناروا داس هد بنابر مرونلول هدنراکوکح یاعازوح فوح OEE رب یک عی ها هان ءار
 راتذند ردبنوصو كن راعش ادرار نودا ۵ ر حیاعااک اراضع» رارزود بک ص عولرب ندن :اوردندنسملج

 یرلکدتیا رابتعا ارام خد اصوصخو هنکاو اکا وع هلسراف یانخف نارکس با نارکس نآ رار د ماکتطاداوشاک ار رع
 راد دلدا ص.صخ هر كنکو 3 یهحو ردو راتعا هحو حوا O مقام کو از

 هناتفاردهجحشراژ اشک ند توا هک ینا هحووهګ ردد غراو هوا ندرة از هحوكنحر لج الشم

 قعحارخ هدرفرپ ندروح مال یب آ رار دااذتعاو تب اعر ځد هراتوډ هدماکحاو رار دتیا تبن هی هرهز یلات هچوو
 نتخاس راک اقانثمیات_نتحات بآ رددباک ندةلؤا ناثعلاقلظم هنشایدنکن ویل وا نالا مو دق ن ددح ارو
 ےک

۳ 
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 ارکید روئلوارامتعا هدحاو لکه دیسراف تاک هلوقمو ارز رونلوا سر لصتم هدنراتروصبرقنعو لاعت
 فنسو نخ اله رار رووا یلقنم هجمهدنساضاقت همقادو رعش ةرورض واوا حتاون را قم ەد _ومءاو نون هد هلکرب

 1 رام رکید روس ده رج 3م دو مو > نولوا بلقنمهیرادونونهدنرورض تتوهدن هلکه نشو نندو |

 هنا وب یرمغكن اسناناونآو OR PREY هلک یووواندت راشاءام ءا نالوا هلواذتم |

 ەدە ی رغ اسناهسلار :ونلوا رک د دە دنرل تع یرلظعاردد وخ ابورب یرل هلک ی ووواهدراعشا نکلردص وصنمهدانجو

 fr هدنقعرد هکی ظلوا هدنعارصموردنارح یملاعو لابخ سولاف خرج( ع ) وبشاهکهتن ردزناحتراشا
 نالوا جور اب رکیدآ ردهنسل سی رلکدیدرف لاا ا لای س وانو روتر خر ردشعلوا

 1 رود ناغ مو نامساو نامدرح هدنرلعچ لس re بسا مدح الثم رول عج هلنوو فلا ءاعا

 هحهاکو رونداهره وکواه رز هدنراهج كس راک ه کو رزدانمز یاد واهرونلوارمبعت تاداج هکح ورید
 فا هدنعج لدطع] تخردندنسنعو تادا ج الة مرو ناعج هاو اھ تایج ی دو هلن ونو فلا تادا عسوتلا

 ےچ ]

 ۱ ماعم جدول 7۷ روس داهغه هللاا هه دنع كفل ع ندنفنص تابحیذو روید ناتخردهل ولو

 رولوا طفاس هدنلاح عج رار دنا هدایز هب هک سا نوعا هعق نان رو واربسعت یر اه که ظوفادرءاهلوا هلو

 نوعا هکقناس .نامهر دق ول ل یخ دمهدانعم تهحكاه نالوا 0 هک رلهلکهلاس و همانو ههاحوهلالالثم

 Ee اا اهلا واهمانو اھماو اهلال هلطاسایاههد نامی رانو یدناواهدابز
 یرلاه هدنرالاح عج كاما نالوا ناس یدو رو داههرزواههرک ءللااهتوش هدنرللاح عج ردلااهروهظوار

 یروضع كياسح یدورود ناک د مو ناک دز هدنراعجنن هلک دون ال هرونوآ لی هب شیوا فاک

 راد اهیایوابتسدرلفلاو اههدنراعج ردروضع ناشلواربمعت قابار لا کی راظقل یابو تس دال شمر و ناعج لف اواه

 ند هرکو رم ا اورون داد و اهرسهدنراعج ردهنسانعمنوس کن درکو رد ةن انعم شاب دک ایا

 ارو د ناندرکو نارسنولوا هللوو فلا یراعج هرزوا حو رشم سا بت هسروذلوادا مه موت بیقنو سد ركدبزا
 قمیآ یظعارارف د هلجزاردراو یدهدمسراف یکحینددلو | ظاعلا عو صو دە داضتم ناوم هدر زرع رکیدآ

 ا بسا ن ادو ء رونلوا قالطا هعج هوهدرفم مهدحاو ظمأ !ه دلع ضعدو ردعوضو م هنر لانعم قمامقو|

 صخ* نوا مظعت هڪ * کور داد اش هبه دددع صا شاو هد ح او صخ*یب ظا مده الشم روناز رضع

 میظع سعیو ررددیدومرفو دیددنسو دنتشکو دف اباطخ هصصدرپ ی ی رونلواقالطا لسهغیص حب هدساو

 راربداهردزا هنالس نامردو لو I روئلوارمجت )بس هغیص عج ةغلامم خد هصنحش نالوا 7 یودو ولکبهلا

 ۵ طنربسعن :تانانکو تاغل هر د صم هلا هزمه نرتقم هب ییجم فورحراتغک یک دوا لعاب اعتهللاو رد عج غص ندر دز

 زولوا زوم دهد هح و تعم بار هکر دهدنعسر هزمه لصتم هفلا ناس یکسال وارد جاوا هرزوا نا ید یړک کرد
 e ردیفدآمملاعت هد ر ءهنسانعم لکر دا لعف ندندمآ هدشزواغ ۱ ردا هی انکو تغلیکیا

 هر ضراراب دا ناس هلا ج حر سرڪش تغللهایر جم تود ردنعما ارصربو ردهباکح ندنتوصكن هنسار ه یا [

 فا ردنا لاخدا هر هبودار ارولوا یرع ناب هی وفات روى یراق و ی رللادو لیوطقاسر دو

 قنور هلبقرط هراعتساو رون دعام هدسرعردن دنسلج هعدرارصانعر دفورعم هکر د هنس انعم وص هد زو نات

 کر رؤاکه نس انعم تداعونوادو هدعاعو رونلوا قالطاهتچرو ضرقو هراعوو ضرعو هتلرمو ردوو هتفاظاو

xort: 
 امان کر دیا یآ ینرپ نواندهبمور هنسهدنىغل یورو ردع ارپ ندنشابسا هویج و قبزو رونلو ربعتهروا

 || یدندهدنور راومهو لدتعمیکوصوندهدنم هرس لیخوردا ای :راکدندس هوتسعا الاحردن دم یا رب دسا

 دەتال یسهلوقم لابنیو هلو هرادغورخحو خرادر هوحژ هر ها اوجوالمتودابو سا_لاووعباو رونلواهاک

 فرو لکل قعرداع-او ره اظمر مطظم ردهم ملمس ۳ کرم هڏ هد دنع هد وصتمو راردبا قالطاةغلامم

 شتایه یار شنا نا زوناواهباکیدندنشابیزوک تكمواظمو ردرج اداب كبر شفا بآ راربد جد ےظعا

 یمروعوطندس از رد مھ لعاف مہ ہا ندندس نیند یان روا دج كار شنا بآه دارمکوص عر وغوط

 دانم کو ص ش “روا هشلآیتعب ا رد هنسانعمیاز شنآبآ د ی آ نیست آ او نیشتآتاوردهننبانعم

 تبصرو یدشزفاعوعو عارو یدناوا هننفویدقلاف هبروز دششت ابا ردآ اوعفم سا ندندز زمدز ز ردیشا ازوک

 RET یب روتسوکشنآ ی ید ٠ یاش ددا تآ روتلوا برص هدر كجد یداو

 نیشگرب ردراو یسانعمیآهدتزودازآ دابا 17و یی اغ ردجخ ممل عاف سا نسل فلا
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 هدنسرافو هدعاخ رونلوا تارق هل ارهکشمهیرالقامتال اوه یاد فورعمیاو ر ونلوا تار هلعض لاح
 ۳ یک یراذتهلوحوودالثم ردص و ضحهعضاوم ضعب رداکد درطم قازاعا هدّشع هرسکو واوهدنشع چت

 تندم لدا و AE A کآ رولیزا هداجروص فک کرو کس نون نالوا ینفاداو یدنلوارکذ

 مالکو ركيدةدعا رکیدهدعاف نوعا ناس ناکرح ل رالگقامرونلوا رب را هرکصندهکوواو هرکصند هعضو لا
 تآرق هد سکه تبلا یربخا فرح كخوصوم هد عضوم نانلوارکذ م دقم ندتفص فوصومهرزوا سابقهدیشراف ۱

 مدقت هرزوافوصوم تفصورونلوا ترق هلدرهرمسک كاتو كم هدنراترامع دنلد تماعو هابس س ےشجالثمرونلوا|

eRدوئلواتآرقهنوکس یربشا فرح لاحر ك تفص ردن زر نو هک وان  eg 

 لنو کس كناههدقدناوا ے دقت ہرزوا قد درط ییکر ت فصو ردمتفصلمشج یظغل های سرد اس منج بلا
 یدلوا كعد یزوک هراق ےٹج هاسیدچش ردهنسانعم ز هراعهایس ےشحەداصاروذلوا تارق ارد مشحم

 ن نويو یم ءاندوخ اوهدناز ءاهدلک ن الوارد صملاهزمه رکید د ردیک كنوب خد تما دشلبو

 ردتخارفایسضام هک ۳۲ زر ذا الثم نوا یه زولوا لقب قا ىا رود هم سههساوا لخاد

 قتنوو ین مموزارفس هسلروتکيما ءاوروس دتخا ارفم تونلوا تاغا یی هزمه هنسروتکهدئاز ءاب هنلوا

 ہدعد نونلژا فذ یراهزمهادسحرعس ةرورض "او هلکهوقموو روذلوا سر تخار ةزوزارفرم هتساروتک
 "ازورفاو زارفا الثمر د هلا هبهدعاف میسر ها اةياکلا ید هتسالوا لاخدا یسبرب ندهروب نم فورح هت رالوا

 مس هدنرانآ ونع زو رفمو زار فب هارو تکی تيم انار یاد ناسا سو

 نالوا هردصم هلد اهدو دم فلا رکید ردطونم هوش هتم لدم لدناریز رد2) قازازورفسوزارفس رونلوا

 فلآ کی سلك ناالثم رولواباقنمه ین تق یا ها فن هوا فیلأتو مش آهک ی ردضم ناو
 رونلوا مسر هدتروص فان هلداتلخ هناب ییلا كن آهدقدنلوات کرم و عض یم هلکسآ هنااردردصم لږ اهدودم

 رظنهدقدنلوا دامفرلأت هتک الط رکید IEEE دوصںاہسا هل غل وا هنسانعم یمرکدسآ

 كکروا کنند مر هدشمقومرابخ !ندنآویح ور واذا شنا ننک یا فرش تن لک یا تکا

 یم كنس همك مر هلخلوا یضاشتم سکر ت یطهلدنم نالوا تدنح اصةادا هلدا مور ار تا

 i و ید یوچا رتن ر تالذکراب دید هدنمر لاخلا هص ص2 اه هسرح :اودنمز هلطفاعسا

 نم توان نہپ , هدلصاردندابقوب ید. نهدرکو ودیسو زغماداو ن رنو تم ورذشفلوا تیک رت هرزوا نا و

 نوعی فذح هعهاکویدنلوا طاقسای رخ ا فرح او هک تلاح هلغلوا : نهددرکو ولد د دسو زغم مادات و

 هناکد الثمر وذلوا فذح یربخا فزت كلك یکلقا هسدا ح رخ انراقتم نینرولرع نیفرسزک او راد ددزاتس

 ءاهو تبشنخادا ناکرذبکر نداه الدا ناک ءلبسراف فاک اکو رد ل رع فاک كيزدهناک يه دلصاهکیسهلک
 بونلوا فذح ناک ك تسلك كب بکرتلایدا ه)ةلوا برا شدم یرل> رخ یسزاق فاکه لس ر 2 فاکرد ةيصاصتخا

 هذلصا هکیسهلک بش نکل دیا لامعتسا قسد هدشعقوم ریظنالازاحو ر ولو قالطاهدحاودودعمزا دید ها
 ۳ هدنظع)رتدنورلب دابا ماعدا نونخاوافذح هل وادم راج رع تننسر اف یابهلس رعیانر دهر نش

 لادءاد | یکیتیدلوا هد هن رع یسریوروش د رت لف دخ ناد للو اج را برانقتمس او لاد یری ردیراح
 تلقهنات

 عقاوەدت الک ر ناوا هکدلوا مولع ر .ركىدەدعاف ردندلسفول دیس هلکرتدوزو هلادیدشتروش درت بونلوا ماغداهدعدو

 روالوا رعت ر ءا درک هیآک حالطصارونلوا مرر ودم فات یعدەد روض اههدهس رع هرابع هانم یاب

 ۱ :داعسلاو "هو دا هرزوا موس ص مسرفرابع ۶ هداعسلاو دلو دلار بهظهدرعالغم رونلو االماالب و طهد همشراقو

 هدسناونع e تاودرهظهلدا لیوط ءایو طاقسا ی یرلعد رعت فرح هدسرافو روناوا السا ات درک یراظنف)

 هل اشنا هدسراخو لصم:میراذنغل م نعوناهدراهرامع ول رق نعو یابعت هلن ءاشناهدس رعاذکرواوالم

 مس قاتک یا زورا اا انو رفاه والت ی نوو یو حیدر اهم نا لک

eRفلا یمهدامو رد ویو  EROS EF2  

 أثلذکهش رزوا E هد اهدودمم فلا هس و Ei رونلو وا نر تسارانوازابمواراس E ین نولو

 ۱ هسدا سنام هلملوا نزف لک یکتا یربخآ فرح كن هلک قح هلوا عهاوهدهس نمل وار ڪسازوناوا

 || ومشبوئلوا ماغدا بیکرتلا یدلردزاب بشهداصا هکز انشو ردوب بشفدلضا کیس 1۳ هام ررداا ماغذا

۱ 

i EC ۱ بسا 



 OOS TT مت و یو نا ات Ta هر ی تک

 eT مي و
 ۱ هفصو تبسننالوا لول دم كنس هلک نول ن > اردک ع ندن ونواب هکر د یس هلک ن تلا رو س .دهنسشب هب هود عونصم ۱

 یمادومكورون دنس هب هست ییشموکو نی “رر ز رونلواربعق ىلنوتلا که ب هنس بوسنم هنوتلا یفصالثمردقلععم

 رزم وقوا یشربالث هل سراف ىج مسکو دیس هلکه سیرب ردهلکی یا لنلدو تلع ةاذاو روشاواادا انا یل دیکر
 هد ره یسهلکه جو شاوراربد تسا هتفرڪڪ شزاوآ هج دنا خ دناو تس یزبحهدرب ج هب هدردشاغو یسارژ

 زاغ الفالذمر دس هلک هک یا كسرتسا هره یعدهنسانعم ی هاو هجرهراررد یهاوتههحالغم رک هد هاتف

 ادت لک ر اور رد هلک یا تانا ةاداو رلرب د دږ کز هک مدز شنآ تهصهدرب لجهد ےدکود نوعغبرایف

 نالنقاط هغلودورو: لوا رییعت رارب ههاشهکردکعد ین وال هاسن دننفاظا تب اعرل ری دراوهاشر" دهوا العاال ثم
 ردراو یبسانم هخلخاط دخل اوقاب وکدکر دغا هنکی دتا لیصحت تیس اتم هغلقاط هغلوقاداعیراکددراوش ر 2

 راوور ونلوار ب ہعت هغرو هار هکر دن آنالوا یربستع ردا سعردکعدیرالهلول هکر رندرا وهرهن ۲ اتانارب و

 دل نر دا یالطاراو مان دغاخ وایوتکمر ریو راودماح ول قلنوطربالثمر ,زلک هد اتعز ناف

 زول والم ردرادیرب رد هک جیواتظفاحةاداو رون دهن و ,هتسشقیالهراکو هناهاش هب هنسن قبال هه اش الشم
 شاز دات هنسک ندنا ظفح ندتقرس بویلکن یش وابو رارب درادهار هی هسک ندیا هظفاح ندنضرعت

 رده رلانعم لام لام رادل امورز تالام رادررالئم ردناهدافا ی ییانسعمل ام پواو مخ یمندهنراد یس هکر اد اد

 هلاکو ییاکب فوة نار دو روتلوا ری بعت یس کد غار هک دهزوکب وروکی ا نابغابال ثمر دیس هلک ن اب فا فا

 لک او نده روک بور روکیهودو ی :رطاو ال مر دی تملک ناو ثلا هرات رونلوارمعت ج زیپ ج دیاظق> ندنا وحد |

 یرطاق هدنکرترازبدناورتشاوناورتسا هب هنسک ندا هظفا ع ندنرطخ ل الهو لار هلن دقت هنرراعتوبرشو
 فیکتسدلضخو مغ ک لازسحو هلاتترد لات یربرد ہلکی یا فاصتاو فیکتتاداوروئلواربعت یا ح هودو

 یخ اتوا هکه نسکولط لاا الشم هنسانعمواعو ولوط زدفقخم نک هکر ۳ ناکا ردا ا

 ن اف رد ناک بحر ا نا تضغو رریدنکم هرش رونلواربسعت
 کد دت الواهدنکتر ت دروش دمانکشم دم. افیابر دیس هلک ما RPE اا نالوا دیفم یتسانع

 ههایسالشم هلا موجضمیسراف فاکرد ن عیادیکماواکردماو ثلا و یکم افربنعردماف فا فا رولو اریسعت یکسم

 هنوک سهاخرونلواربعت ییک (یادغب هدزجالطصا هکردهنسانع» ی اکنر یادغب رار دنوکم دنکهبدرهجلئام
 هدر سداسیدنلواقالطان نرصد رارا ناک ر کرد وکرودک رکعت ل رام 1 وکلکر دف ۱

 نکاردرلع : وض ومهنسانعمن ولو كن ادبر ردصوصح هتسدام هاسنمه یرهلکه نرو هدر وور دیراهلک ه نرجو
 رد لمعتسمهرزوا حورش»بولسا امهنیعبیدافملرانو NE ن د هبرحدرزوهدرح خرسردلکد مومغلا لغ ۱

 ینمرقالشمرونلوا رعت ةلدا زغاب ندهنرجو هدرجو رونلوارسعت هد ارولژ ولر دو هول هد کرت ندنولو كبر قلطم ارز
 ردصلخ هدن "هرات یا غابز AEE ءابیراصاضعدو رار زیارببعتز ار اه نم هزفبدزغابکاوزغا

 هدکنر لامم هب هر او هد هتسن یربغرار دیا یالطازغ اهن ۲ ها یکی راک دید هلوق !یراضو یروطه : ۱یسخرفالثم

 راتنکورآتفرالخمیدنلو ارکذ مدقم هکهننردسد هلکر آ کرب ردهلک یا یمالعردصم لصاحو رردبالامعتسا

 ندنامکت فکو هنساسعملمور وا ردد ذوخأم ندنتفر تفرردرلمک یهندر اهل ادرکو تفکو تيتو شوا یراهلکر ادرکو

 شالبوسو شنلاض ندرانوهدیکرت ییکرٌلادعبهنسا نعم كاباو نارد ی تشم ند ندرکد کر هن انعم كل ی وس

 ونلواربصت هليا یاو كل ندن دانم كنو هدېکرت هلی اروسکمیسراف فاکر د ےس هلک یک نا روناوارببعت دا شیلیاو
 قلاخو كلاس نالوا یراتردصم یانعمرات وەک قلم و دوا کدنناوخو ی لصلاح کد نزاسو نا خل یب یک دمنا دال ثم

 هدسرافو یدیتغلوارکذ مدقان دنوبیتب داور دصملصاحةادایذن ؟ و ناو رد الصاح كس رائدح یموفواو ۱

 هوهو ژرونادلق هفرظنالس انوا قوا عضو لتةصاخالثمر دیس هلک ن ادتیفر طةادا نالوا صتحهفورظم
 رد نادفیکو نادهو عقو نا دوزخ هفرظنالس ان ومایغلوا عضو فیکو

 چ ەدناف ینزوقط#

 حالطصا ۳ دارا ام ینصوو شرعتكنهمهمنالوایرو راو تفرعم بالما باعا
 قماقرط نالوا اشناو مقابر در ماست اگ و ر نالوا بک ودر فم كردت راغ ندنآالما هدنانگک
 لوا زلب دلبا طیضو حر د ةن همعرمدعاوق حافرب یالما قیرطو یابرا لرو سم نو هنلوا لامعتسا هرزوا

 همهب یرلابقام لرنوب یدنلوا فیرعت هدقاندن و یرا قیبقح هک لو هحواو و فورعمواو هکر دول یسیربلدعاوق



۱ 

۱ 

۱ 

 م

 نیسحتدر 2 توفوا ون نم نانی راپ تک س نت 36 تم ند نم کیا

 هساوا طاقات ندرانوب یک تفکہو تفربنو تفکیو تفر ر دام یر یرب یز ردنراسع تددنفل حب راتاو نمدی |

 ثلا تفرو تفکودناوخ ینعییبک ت فرزب و تفکر داود رد یا ی قسزب .ثانهدناو ظاقااو |

 PRT DIE سماح یک ارت سوارو نزد یف ف عنار جار یکدن دنآارفو دنتفوکارفو دنفارفردیس کف ۱

 هلکو رف نما ندږشکن هاد یعب یکن ددشکرد نقاد ردنطفلزد ناس فک یک ییمهو ندر نیفه دن ۱

 ردهنمنمهدناوش تر نخور تنفس ۱

 خولغمردهدنناس قالوا دست اكو فورحنانلو قتل هند ر زناوا لاعفاوا تان رد مسکو عام ۱

 تحاص یکراکر راسوزاک چ وراك ر ومار ارد یس هلک راک اتر دکیذ شنا د حاصودرش بحناض یکدنمشنآ دو دندو ۱

 ی دیاندن آه دنکرر هدهنسا-تغملاعو ل عاق یسهلکر اکو وردک دیو ملت ټحنانصو اظ بحانصو یلمت |

 ددکعدرنهبحاصو حات بحاصر دونم درورتهوروحات اود و تلا یکراکتخدخرونلوارتعت لا یعلقو |

 نسحد هد زاها ظافلا ضعد سد هدنسر اف هکهلواجولعمر دهدنناس تالک ر فور ناناوهدایز نو حام 6

 للخ هنأنعم یراطاقسا ندظفاورلوا یرللخ دماقطق هدرا مهڪ فاغمرلر دا هدابز نوا ما قم نن روم

 نشرت :ال لشه هنلوارک مدشمدنراهلکر دورب هکر دان لوا ةصاخوا رولۋادا فتش مناك اک یال زده قاتم

 هناخردینعترد هنا دما اورېشرد نعدردرېش دش لاخ ادور درب ی یعیرریسل تسدنورکحز نعیر رککدشوزف |

 یمدایش تسمولعمان مترو مارا خب یکی هنر تنوع دوخا زو ای دوخزا رم

 وچ هداف یز کس وچ

 ردیسهلکدنمالوازد هلک اهر نالوا لاد ەدىسراق هاغه توسط نالوا ىلولدمك نىل ىد دیاد ر ہکلوا

 هداف یک دنوادخر دیس هلک د نو عیار یکر اوصنک وزوت ررر دنآناکسا نزاو نوعا فر غخت هاك ك نسەلكر ووتشاو

 1 هک دل اوو حظع یو جی وصال ثمر دین هکر اب ی رب زد ۶ یدنالوا لاد هنس غف ت دخ جؤ هنلغو ترثک دیسراخ |

 خلا 0 یکرازلکردنسهلک راز فا DE ,قوچ یتمرباورد»دنلزنمارد اهر اوکر ار درانبود

 خالکتسر دبس هلک خالسماخیک ناتسولوناتسلکر دمسهلک, نا علار تاز ییکراتته وکو زابل ردزانس

 یلشاطخالکنسویلقارطراسکا نو تاللکد نا ساکورازلکالممر ونلوارب دعت زل | كلو یل ن درا هلک و هدیکرت یک حالوادو

 ردنسهلک سیدالزارد هلکن واست هدیاخ ردهنسانعمهکارو وقف ى ول رد فف ناتن زود ین ناتسودر دکع د

 ردرلد اواو نو عیار لباواور درس هلک ن او ثلاث لح ازا سد ینا هل نوک تاوهجتیایویرسکتلاد

 رواوایحال هنيا ههبشم یومج ردیرادلک شورشاع شفعم سان شد نماتراس عیاسناس سشداساشآ سماج
PETرمسعر ولو ار بغت تک یا ی الشم هلى راف فاکر ذنسهلکرکل فکر حوا ندناهدافا شاهعم تسلعاو  

 یچروتکر دج رعلعاف ےس اند ندروآ هکر دک راقانرارد :رکدراکر وئلواربمعت یا کە ىع اقام و راز و درک

 EEO یرتشم کردنتان ی ذنااذس ن ىو نکا نوا گراد رس هایم را

 ردراکشاو رهاظ دا مردکعد ینوروکو ی دیا روه ظ هک یت روتک دلعف کغروکو یرو هنر دنکرم ندزآ آید

 ردر دصم ےسا ند نفر تفر زدکی مندر ددا تفر هکراتفرالشم رولوا خد یمالغرد ضان لضاح ین هلکرآ اوو

 شالاص ندا كك مورو هرزوادوهعم عضورولو ید تار دکر كابور ودر اتفردلغلوا ةا تم ك كر ننورو
 ندندروآیکرآموقرعرآ نالوا قمالعر دضلاب لاتو شا ضعبل دنعراو دلب!قالطار اتر خلا رو نواز تلي

 یکن ازبخو ناتفاردتس هلکن آثلاثردندلسقو یتدراتفگوردر دصم لصاح ادا نه کن شر داکدذوشل ام

 اسوا یاو لود ړل تخلوا هغیص ناناواربعت هپ بشم ةفص هدر رخ ةخ ضو ن نک هتسلاتفم یا ویوشود

 لوارد هلک حوا زیغصتءادا هدسراوو رد یک ك نو خد نالانو نا دنخو نابرکور دلمعشسیمهدن اذنالواندنشهمزال

 فر فوزف عن الغوا هو کو نالغوا كوك غب یک لرتش دود مسررولوا عالی هلکر شنا ردن ک اسف اک

 هقاط هرکلحوکو هاب هغاب لوک الشمر دیظفل هحثل اب یتکر تخ دور زدن تسواو نا روتاواربسبعت

 ۱ ال ردا ھا نیک فرتثاوقا ارعو یر رولا اویسود رف یدناوازک هک در دابیربزدظفل حوا تینا اوروشلوارسعت

 ۱ نالوان ای سهدامالثمردن در قوب خد اه نالزا هدرز الشم همتی و همسر او هتسجسو هن رزو ردکخید

 1 كل هکر هش کدو تل و کت هزور کرو قلیآرب هقاکو ر وشلواربمغت تل هک نو داهل رب رارب دل سنک

 ندکوو هنرجشد رباهبهماكيب او هنمجس ەد هتسن نالوا شهوکوردکعد وشقه هنو فلا ی وقمشحر ردە” رز هبهنسن ۱



۱ A4 

 یا تا لحا تنم  IONEهناشم هشید قلا زونلوا رببعت نا ةارطو ینشددرتخحنا هک.
 هنادند نوزوتکهنلقت ءاهربهس رنا نوعا ل قن نا نرل |قالطانادند یحدمهران آ لس هقالع تہ اشم لغم وا

 ناښلوار بعت كد كانوزارهدزوا حو رشم ساق ەدعد چ ا واد لود ااا وب هلک نابآ زورا دید

 هليا اءاه هن زخآ نوچ لقنتمالع هلغعلواقالطا هنحوایروبس نانلوارسعت كل كس واعشق ا او هنع شخ

 دوتغو هتسدو هبیورارن رد سد 11۳ : ایزو هن اش هب دن دو مکس !دنهدالشمرواوا نعتمتفاضاهدناب : نصورعم راد دید هنابز

 تندنیضاملعف ند: دکار 203 نا( هکرداهلوا: مس یخ ےس ییا ردي هبعشكنومهاه کې دراو لام هزنو

 ۱ نتفردکتفکشو تفکر تفرالغم رردباهدایز ۳ "نا تدنشاملم هرقدنلوا ی رنصت یسهغنص ۳

 |ژرد دتفکشو هتفکو هتفر بوروتکء اتهررب ەس روت [هدنفب زمصت لوعفم ما ندرانویردرایضام ندنتفکشو نتفکو
 ۲۱ رد شا كناوبح نالواهدنشانربالشمرا دیا هدایز نوجا ناهز صیضنو تدم نعت هکرداهلوا مست یتجوآ مس یو

 نم شب لر بکنید اکی مارد اکی دار زکولاسک

 ههاکب و تالنوک ید هتفهکیو رار دیار بعت ناز و هدکر ررونلوا قال طا ههو اکن الواهدنشاب برب هکر ردندلسقو ځد

 کر داره لوا "مسکیمدرد ردسایق ی هلاسکی یوجگزد هلن انعم لا ,هبشکیو تالنوکرب هزورکیو وا ار

 عیبرو زم ءا ھو شاو یکه ددو هماچو هنابشاکو هناځرولوا ق زا هکر نوا نوا ناس نستعتف ناب قامنمه
 قلا اهناماهدرانو رو -.داهماجواسهناشاکو اهناخهدنراعجب كن را هلک هماجو هناشاکو هناشرولواطقاسهدنلاح ۱
 زوخاوالیدس هی هظ وتر مه نانلوا ت ارفهدّننس هک هرمه )دان یعنهب هنىلم هزمه دنا تاور ددا

 كن هماحو" لکماش هدنرفصم كن هماخ رونلوابلق هرغصم فاک هدنلاحریغصتو یکادخهدنویم هماجو نم اخ
 کرد بسا اب لوا مبهر د عسقنمهجسفز زکسءا نالوا یش وک رکا دس زا نشا ا ءالا روس .دلکماح هدنرغصم |

 هدسسهس راددقارح الثمزدیا ل صاح یس بفصو ندنعوجخوهدافاتتسنیانعم هنل ادم كن هلک, ییدلواقحال

 و :دتتسنةهاسعندوی :وومهدتبس هاتف هوم دو ید جم هد تب بدهد نند وفاسار هدننتسن هناسارخو قارع |

 هم هزال تسنازر ز زدن وجا تیسنی دایکم دراوالشم یهاسو ید نسور ارب دیقرشآهس نوان درشاو ئ وساع

 هتو د كنا تړ دن یابینعم ارز زداکدزتاج یطوقس كتبسن لوید رذ معاد یاجرخر نم وا
 كلوا قلخناربا امر ول اهرزوا لاح هموق رع*اهنب بولوا فوصوم هلتفصربهلکینیداوا حال هجهاکوردطونم ||

 تارا بج ههاکوژرب ددیناروو كسقارباهدرب له ذردفوص هوم هل تفص یل زعارب یلهانارت ولو هل تفص
 ۱ یا میسر > ۳ یهاشوهرسقرش ارونلوا تار هنملمٌهزمههدظ فتو قاب هرزوایلاح هد اک تبسنءایورولوا ۱

 هد دات لک رو عابشا هنس رسک رو کم فح که دنلبقامفعزرونلوا تا ارد فور عمه دنعقو م ناطخ هکر دیت 1

 یدیزاینسدویدید ول هدرب كج هد نس نهاري هد اغو ند هسک نهار بع هن نسال مرر لوا نعت مور هاظ یک کرک ۱

 رغ ییفیهش هلکما ارو عانشاهنسهرمسک كنلبقامیعب روشلوا تارة لوه رول نم یاب هدنعقوم بناغورارید ۱
 را قاچ ھت یایویساو رار د دول ی دند رم قالفهدرب كجهبدردهسک نمار بک نالفالثم روئلوا

 € یک یینکو یفرویدفآ الم رونلواتأرق فورعم همه ردناطخ یاب ا تلا یسقو ر چاک دز اپن یس)وافاضم

 تدریس eA E عنارمنه هشراانعم لدلیوس نسو *ادتک رسو دلک س

 هک دال رکمر دلوا تشكو هغهروا قدزو هغمر دلاع ینتشا درو رونلوارببعت لحهس دکردهنسا تعم ماع قال |

 ەنىلمەز ر مهەدتفاضاتلاجوتان' هد اک هشیههتقاسل یابوشاوزونازارمعت لحن هرب ,دلواو قح هرواو ق هر دل اف ۱

 لا بوت انعمودب رعرولودیفمقسانعمتدجوو حال هنعمررغ تاذ هکر درک یاب سماج مشق رونلواتآرف |

 : | یس ا هلب وطزاودمآ یمن هدر كجه پد يدنک ولآ تاز ند هلم: وط بولکد وه همر ښت زال تمزو لوا ادا
 ۱ اار لوا طقا سندملک اي هسلوا عقاو فوصوماو فاضم هلک ینیدلواقحال رک یابویورارپ د تخرودزب

 ار یریشعتو هدنوریساوهدنود یدمهدلصا یکجو تسودو نمرابو هدن سریشعمو ه دیو رسا او هدیود

 یربر#ش ندنزاتلاح فصوو تفاضا ارزردفلا هب الما نر یابشاكنا هدراعدوم یزیدباّ نسو دو نم یزابو

 ایا نیو عمو نعموتهنب هد رع ر دچظعت یاب سداشس نق رداع لاحجتهرکمت هلغلوا تحوم یضبصوشرعت

 یاب متاس ےن نا اس نمف ردهدنرپ دقت نسک رب دی رد تسید یه نالفەدر حب دردمد لوس نالهالتم رونلواادا ۱

 قتاکو یلضافو لرد یرع دول هدرب لحه دردرتتسمو تداتم دیاد ی عترت هرجا شو الثم ردت#صتابا |

 | نیست زس کیر و یزربیکشمو یتخرزو یس :رسردستردصمیأب نفاق ردودي وخد
 n رس یورو ی

6< 



 یورو قات یا ےسق زد هدرطم قعلوا تآ ارد ح وتفم نوعا ظلت تح هدلشنالوا . نکابسینفامورونلوا 1

 تكفورعمراووو یکواکوولزورودور ودر د موج م همه هام لواووبورولوا نیعتمو ےضاو ییککرکهدنلاح طفل |

1۸ 

 | | ردیاطخزر ابر مذ هک همومضمیات سیرواوا نک اسیسانآ ی راغ

 كفتوو توکسو نات تب نیر هجفردهیبشتتادا هک هموضمت سران ےجوردلاد هددعیکا کوچ لانو

 | نح کرد هلودعمواو عونینکیادید دندوحوودوون بودیاقاحلا ردظوفلمربغو نوتکمعک یع-رواورب نوا مس

 یاخ هودعنراوویوزا ات یروهظونعت هد ظذ هس وډ رونلوا لو دع هنفرح فلاالش هرسآ فرح ندیدنک مر زنفلت

 نحضتم ین هه ںو لوا صلاخ یس هحخق نکر ونلوارامتعا هحوتفم هجرکهروب نم یاخوردص وص هنرقع همحم

 قحهنلوارک دفلاهدنشع ۱ ردرصک+هعضومز زوّهط لامعتسا كواو هولژرلرب د ج د ما شاو او هر هموم هو اوږ غل وا

 هچهیاز  یکروخ همهم یار ۳ یک وخر دعضوم ق ج هناوارک ذرلمهملاد یکه جاوخو باوخردعضوم

 عا فاتغ ىا ۹ یکدلهوخ اه ۸ یکدنوخ نون ۷ یکشوخ 4 نىش یک توخ مهم نیش o یکم زوڅ

 روخآرموروخاورو کم ءاخ هدرا دام نتشیوخو شش ةروخ ی شال ن ندنروذحم سامنا نکل یک هب وخردعضوم نالوا

 رداکدقالطالا لعیکی رعفطعواوو شاور دةطءوا و عون جوار دن دنا درداوورونلواتآ ارفم وعضم هدلهدام

 هنیزوآلوایینات تودنآلل مش ایم لدا قتم لعف کا |نالوار داصنددحاو ص یر ردصوصخح هعقوم کیا

 ضصخرد رالباقتم شرب یرب هکر دح الو ربوده اعم لک مک را هلک ن دمو نتفالثمر دا فط

 هدمکرت ر ددم او تفری)لاخ دا فطعواو هن رانو فذج نرانو اغ هدنعقوم هدافا فرودصارتاوتمنددحاو

 یکیانالوا لراشمهدلعدرب فا عقو مورد هززوا نمایقوب یخ ددینشو تفکو تساخو تس شنو رار دیاری یت هما هلک هک |

 كج وکو رزه د تراب عدن دیوار هاو غامو دنتشون اتو دنسودنادش عج كج و 5و لرز الم م رولو الخ ادهن مسا

 لح ر دعما یکیاهن زلانعمر غصو ری ہک جوکو كرزب اریزردواو یطعواو نالواهدنس :یرهلکه ناشو خادو اتو دنسو |

 هدنصوصخارتشا یخ د هناخو خاتو ه دن ها ت اکر د هنر لانعم لسو تح هک هلاقودنسو هدن مما عاټجا هددحاو
 اغتک الس ەك نلىقامب رول اواطخاسن دانا هدعص توم ىح ەل وا تآ ارفم وعدم ىل املفطع واو دو ساو رد راکر اشم

 تا

 ت "لو عحواو و رد تعلوارکذ الفطتم بویعلواد عمق هسب هلغخاو | لرد هسیا قلاب قیفیک هکر داوهخواو یماقم

 ی"واو غلو ا ترق ةجلاوواولا نیس یعیدععیعح یورو عامشا هنسهجض نکلرولوام ومما یاد لام جد

 یکی ادور دفطءواو سد یکلزاردیست جوایدوردحوتعمواو ث لا یکوسو وور وخورودرولوا یهفنمهعکورج

 قلوا لس ذو ەغت هنما)اک تام لکتم ندنف رط بطاهکردواو لوایناث عونیدناوارکذ اس رتلوآعوبرد هرزوا عو
 دوخ اژهسد ےھق ار غیو خد ی طا دک دید مورم ناسارخم نم ملکتمالشمرولوا !لشادهبهلک ن انلواد ارباهرزوا ۱

 تقفعو او زالواهدس هک مکیلعو لس هلک قارعبو هسند مالسلا یکیلعو ب بطاح هدکدید مکیلع مالس اکتم |

 نالوا باغ لصفتمز رب رک وا لو ہک د ۍڼکدا هات لول فطعتمهن ىزوا واذا لگایا هلجحارم دال

 ناس بو رقنعردنازیس ذلک سرد هدنردقد : فک اروا خو مدیدارواییک فک ارو رمو مددارو رولدا بت تدوآ
 هد رابع تسوا بناب و تسنمفرط:قحالذمر ونلوارک د لصتمه اب هشیمه هکردهدنازواو مسد ینو ار روتلوا |

 وزغغالغو الش رولوا رک انسهشیمه یدوب یکر غصت فاکر درغصتواو عدار یکواو ن هدنس هک .تناحایو ۱

 یحدهدنعفومفطاتو حرت : هعهاکو زاربد دورتخوور سز یکی راکدید ER لر سد هدرب اح هب هد زغح زف |

 هد اکر هلک و یک واکو سواطر دز باقم كلوا مسقردوتکمرغو ظوفلم هکر دمظفلواو سماترونلوالامعتسا |

 هکر دره اطءاهیربردعون یکی اءاهنالوایحال تالل رخاوا هاهلآ ءاهلا .رارونلواتآرقهلاواو یک مدعو منو هباواورب |
 ضراعرتغ)هنو دننکه دنت الاحنوکسو هعتو هرم نکو هکخ یههدنس هعرا لاوحا تن شامرلرب دید ظوعلمءابه

 | یفصتره اطءاهووراریداههوکواههدناواههرواههرهدنراعج رانو یک اهیک ه دنرل هلک وکوهدناو هروهرزاوا |
 ۷ نمهدناو مهررونازا تر قروسنکمهدنلاح تفاضاو یک تهدناوتهرکو كه "ررونلوا تارق حوتفمەدنعقوم

 تترك دمملقتءاه تس یا مست کلوآ رد ےنبقنم هعسق ترد ی ءاهوزشا رازد خد یخ ءاههکرد ی ءاه قات عو |
 e انب ہ ہدقدنلوا عضوو لقت هشساز حرن آئ ئ لر دبس ام بو ام یا

 رد عو ضوم هزغآ ی لطمهکن هدالثمردوب یراکد ید هصیصخق ءاهو هصاصتخ *اهرلرروتک رنا یدو صع شرب

 | نوا صا ناس دل تام نوا وم رضا اجر ونلوارمعت هک لزغارومد نالیروا هت زغا كسر
 | یون قلط شرد قلطمم دلما یب هک نادر لب مات معیمنهدازغر وزع دوروتکاه هن رنا

a Jaza 
 ` لح اهم



Nد : 

 ةفص هب هقیصلوا هد رع رولوا هنسانعم لعاف میس اداکی ید دلوا حال نعبرولوادیفم یس انعم تیلغاف هد هکر شآ
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 ی ی ی تی ی ی ی یخ تا و تی ی ی یا

 یشود ؟ هلدا هغلا مرار د نازخو ناتفا توزر زنا لدب ندن "[نودیا فذح ردلاد ہک فر تعرانضم ۱

 اش وادا واوا "تلف یکی اورد هر انعم ا ټشیا ن دینشو اپ و نتفکرد ندینشو نتفکهدلصا هک

 هلن هدنکرتزارب اد برا فن نر اذن داود مق سفارت دحيياوب رده رلانعم ۱

 تحاص واولا رونلوار بغت هلیاهج کن ولک ن دنول» دیکرردهرزوا سا بقون خد تفرودمآو روشلو ار لیا هچاتصو ۱

 نلامعتننالواو ورولوا اننا و تنا نت کک دظ وفلمرغ بوتکمواویسب ریردجدق غرب واو نالوالعا

5 

 نیسختاضحیسهدنافكن هدنازءانهکرارب دراضعی زات | عضو یونصمندنا دم نو شوكر دنا عضو نرخ عونصم

 یستدنلواناسا افت آهد درفش حج .وتفمءاو رونلواناس .هدم ناف ین دن هک سز دقوا نلخدماعطف هدنو رطانعمردمالک

 لاتو هن دعو تمحاصمو قاصلا نعد ردي ا تلال د هتعو مل اتع یک دابا تلالد کنه رو مکا یک ه دنن رعهرزوا

 هادوخ ابو نوح اربمخسو هللاالثم یسهدافا یش اعم مقل زارولوادنفم نیز انعم تیبنو متو تناعتماو
 طا و بطافشدرفمو یال هب هلک رت تکان هدرافءاتلا ءال رار د ل وسر ادا هدزب ك هدد نوا قحر ب مخ منو

 ناشدمآ ج یک ت تنتفرو تلدمآ و رونلوارمسعتهلدا ن ر ندناهدیکرتیدنلوارک ذیتداملقم هکدسز ولو ار رض

 لجهد یدر روتکوا او یداکواالثمر روا وا یز هت اوت اعد رق ەد کر تآ نکاسلاد "لادلا رولک ناتنتفرو

 سو زکید رسالمهرولوا یربعض طا خم عج زان تاطخ اوز ولکدادرو آو دن دمای يج رار: ددر آ اودمآهدرب

 نادشمرولوا یمالعر دصلادلصاح هد ملکم شآن کارتن نشلا رازی ددیدرو اودیدمآهدر كجه دزکد دروشک

 هزر هده دنلوا دارعیسانعمر دص) ان لصاح نده3امو ردهنسانعم كل نتسناد رد ماند ناشتا دک ی نشل

 | ندندیهاوخ هک طفل هاوخ ورو وار عت ها شاس ه دیکر ر اربد شناد بوروتکن ک اس نش یمالع رضا اب لضاح
 هبا شیت سا ندنآ هدیکراردشهاوخ بوروتک نیش هنر اذگهدندارمقسانعمر دصلا لصاحردر دصم مس

 ۷۳ زدات قمغارارددوخ ام ندندیزیمآ کرد هز زوا لاونمو ید شز یه اورولو ار بعت

 ٤ ا لغت ادا فکر ونسکم فا قالا فاکلآ یدنلواناس هدمناو یخ یدک تن رولوا ید یرهعض تئ اغ

 یدمآهکو فک ارکه رپ حب هید یدلکم کو ل دلب وس هیکالشمرر ونلواربعل لب ےک ندنآ هدنکرترولوادیفدییناتعم
 دام ربغصت 0 رەد ف وردمهع ندُنطعل هک هر زوا ساسقر دیرهغ كەد هرم تاک هما یف اتاك وزاربد

 لوک قاش روشلوا رب .یتالاز ارغجوزکحو كح ندن آهدسکرتر واده م یسا نهر غصو قحال هن را ك ن هلک ناتلوا

ORRرعتدلبازکط زوکو ك سک کوک دم رت ردیرارغصمزغنو نوخ هکر  

 هد دکر ر دیا دافا ینسانعم نم نالوا لصفنمز اب جضرواوا یرعهدحو ماکتسهدت اکر اوا نکا اسم ملا رونلوا

 ىادىدرولوا یدل اوعقمةادا هتسانعم ایهورارید رو مدمآهدرب كج هد مدنک نی م دلکن الشم رو دلو ارپ عت هلان
 لامعتساهرزوا هحو خاعرب نود فرح - نون ردهدنربدقندرب شوهزاا رع شن دید یکی مد دلواهدنترابع شو هزا مدرپ

 یخضاملعفند ندنآ 423 یسهلک دناوخ ال شم رولوا لخ اد هنالکیل ئاوارد نادا هکر دنحوتفم نوا یربرونلوا

 دکردهروسکم نویس رورریددنآ وحت نوروتکهماتنوت هنلوا هدکدمادا مع ین یانعموډ هنسانعمیدوقوارد

 لنلاشذا تل هتلوآ کرد نو لوا ینو یتس رو وداق طا راد تسد هدرب كح هند ردقول ال رده

 رددحو دتفاهدلصا هک لک خو تفاوت متف هد هکر [یسشلکنآ ۱ سررداربجژ ههیشم

 نددزخودتفاهدقدنلوادارم هدافا نخ وا عقلا و یشود هل هجو هغلابم ك اذرپردراعراضمندندیزشو نداتفا

 تداعقمشلاوو لمشود ل هخ صو هاو صان بج ةفص یس هغیص هپبشمةفصو هنسانعمیحلاو لد اغلا مو

 نادنخورونلو اریعتمل» اهقلاو هسودندیترابعنازبخو ناتفا اوشا هد دکر رووا لامعتساهدتاذ نالوایس هررچسم

 هک کب شو زدنوک هکزورالثم رولوا عجب تمالع هدنربآ دماج سا ی .هلکن آ اور دن دل يبق و ید نابوکونابزکو

 رد سکآ هدرب ك اهدر كج هد هسکواالښم رولوا حد تراشا مس ازکلاورارب دنا شو نازور هل رقم ا نه دنراعجیردلیسا

 ردصمر هداف یک ن نب کو نرو ندینشوندنآرارا قر تیرزد صدر + هركضنداتولاذموق ىم نونو
 ىزا هلکد نشو تفکدا زار دنا طاق. نون نالو افر تن ثنو دصم هثلوارکد بار دص مر نالوا لی شم کی هغ بص

 ۱ یعاصو یم ارد ندتسوندادهدلصا هکدتسودادوراربدد نشو تک تودي فجر د_تردضم فرح هک زانو

 طهرزوا ینیدناارکد هد ندنبرزوواهدیزم نوا ناب نس هم لب امدر عوکلوآ "ردعوحوا

 | ندنوتلاهنقواوردوا نده ید دلوارتؤ مو دفان هنا تلق قرا دروالدلواتش یانعم زدهانرب دقت ودور ب سرب

> 



 عو ییدرد درد اذهیعوروئلوارببعت لر اغادودقادو دز دنوهدنکر ززد نا هد 3 هراس نس راک ۲

 ردسنا كيا تأ ارد وف نوا فدع دوخ از نشد نم اع یا نالوا دق ومر ب یزو نوع" شابا عقد

fr te حس ۰ 

 روس
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 هدرب كج هید مال ابو طرح یازحا عو جال ذم زدیاهافا ینسانعمنع :وتسمو طخو عوج ,کخردهطاح ایل

 ىلا رددنسانعم TEE ارسو زوئلوارببعت هلا شاب ندشاب ندن هد کرت رریدرسارس

 کر ددد لآ خو یھ رو وارن لباد هغانا ند شاب هد کرت هک دلوا عد لجو مامتاناترس هلملاخ داهطاحا
 ردر دصم منا نخ کو دید کنت یطفل یواکد الدم ردهدنلزریم فطعواو کهدمزع

 هحکضردهت ناعم خوک دیو را تم ردپای دو ردهن سام كركم ند نکو

 نودنا تنکرت یسکما هدنعفومادایکمور ولو یک تک ل شم هکر کس هلن لب زوتاوارمعت هلباتلی ندنآهدیکرت

 وداکتور وشلوارپسعتهلا قمرودول بولت دن و هدر ڪڪ زرار درد یو اک هل رط سوا فطع فلا هزات

 وشاو ردهنسانعم یعتوقو كر کس ندودردردصم مما ندندبودز زد رد یکحیولاکت شدی

 هند :راوا تالک هک لا لوا همهم رداکد دوهشمهدیمغ ندنر هد مو داکستویو واک نا نلوارک شا

 یعسقرب رد منفییا یحدلوارولوا حال هتیرنآیدانمهکردادنفلا عونیکاوآ عو یکاوا در ع لارو واح

 یادن ییسقرتو ردهننرلاتعم رو رس یاورسیاو رابرهشیاوهشیایک ارورسوارسوار ار شوا مشرد قرقح یادن
SEEهغلاس هکلن ر داکد قنشحادت هدرلن ورد هننرلامعم شوخ یاو هجن یاقعب  

 یداشزوریچادتدشن:وا یاجرب سک ھو رداعد تل عویکیاو یکادننالوا هلا !مشنانهدس رعر دلو هتاعڈاو
 |رددوخأم ندنسشترالاقتسا ییلدنشن ی کلا نالوهدنزهلک دننیواد نیش عقاوهدنس دعادنس کشنعثد

 ۱ كن درفرن هدناهح تد لوصح ردعراضم ندندیدهززوآ سابق فال دشیبورد هنسانعمیمرولوا نتسشن

 فلایکیاه هلکرب نوخا هغلانتمو نا اهدنعقوماعدهعهاعوهروکزآ ینوکت رسم یسو دعوهمسرواراهدنماقم

 3 رفس مان ناهحزادا اوش عارم ص راابقهدایزهنب راكب هلک ق رکی دو هنل قام رخ افرح ییز رار داهدانژ

 هذعب نیوناواهدایزفلا هنیرخا نوعا تلالد ه اعدردذوشلصا یکی دذلوا هدنسهلک ادا اوش عقاوهدنعارصم
 هیلک اب یدآ ارفسندنآي> عا ارضعلامیدنایتهداب ید لاری بم لادهلدا واو نوکسهدناف هغلاممو نکا

 7 نکآرولواهدنم کح لعاف سای اوش دم کر دلع اف فلا عویصجوا زولواتعدنوستا
 روتلواربعت لیا يكليمو ن کر E E غ اکر ذ ساتم یجاسهدایز از ی نمک انادالفم :ردرمتعم

 رونلوارسعت قاناط کپ یعامطویب دیاراصهدابژ اشک و نکعشنا نکتشیا اونشو نکلی وسابوکو .وکو نکهر وک انعم كنانسو

 فلاوشاس رفیامدق کو عولعم ردعاسشافلا عو یغدرد روتلژارغتن 22از کلا داغلار

 دلش یرلکد ساداشناهدنسهتفاف لات جو ل ا المراد :رعارز راد دلم اذخا ندنراهالطافلا تك رعیارعشیابشا

 هساهدنعقوم عفررک او فلا ها هدنعقوم ضتمال نالوا عقاو هیفاعرک اهسلوا یضتعم ینغلوهداز قرسرب قزو

 ءابو TERE و ساورلر دلا جو یل اکو ولاجو ول اکو الاجوالاک ن ودناهدابزءاب هسیاهدنعقومرخو واو
 تان تهژاه تانک هنن هلو رردناریپعت عابشا فورح هسرولوا هدرتنو قالطا یورب هسرولوا هدمظنرک |

 ینادنویاکد ارالثم ودیا قا ایل ارب نمتفتم دقالوا یضاقتم کرک هل غلو اه درط م یوا نکاسیرلرخآ

 کرد تشن فلا: عویخس عو یخ رای دان الع ندنناعم کت نومغ از وک نر اتم نکلرابدیدامنادنوانناکیارهدنراهلکا

 لنقص یالوف که ب هنسن نوسنسهخللو الت مرواو ا لصاح یس فصو رب ندنعوج كنلوادمزدهدنعقوم تست ءا

 x ی راک ید یاب هند فوصوم هل تفص للوان او بوسزم هکیولناورارند دا ارفیکد یریکدیدن دیدی ارفز دفوصوم
 روتلقهدنرزمن وا ملکی ست نمه تو لوا نخ دم هدانعم تپح اعطت کرد از فلا عو عونیصتلا زرد دات
 ءار ةد رغ ییعیزدم تهجنرتزوننکمع ءار ار هدر رع حوتفم ءایهدیسراخ ههلوامولعم ءابلآ ءایلا یکایشیژردوا ناطلس

heی کس دکراد دندراضخ» ور دنا تلالد حوتقساهدسرافهب نا عمر اسو مسقو اصلا نالوا لّژادمتتر  
 نهم نکتاردیلصادرف مهڪ رد ت هکلنرداکدا نانلوا فذح م رر روا شارد یلایعد ردد رم ءا نالوا یس جرت 37

 هنترت كنساعم ناسلوارکد كن کهدنراءدامرادورب الشمس :رطور شما ەغم ال واور ند ی ۱ ده همت رع

 را ۋالى وا نزف روکش SENE کدنر فساد لاو ر دیر لا هلک ارز لا یرلسالد

 الثمرولوا لاد هظا لا نانلوارک ذ ءدنلسف یزهلکرو ردابرفک اردراوهدنازغاب ید هدر تزاف یکی یر عهد

 نڪ یب وا هنر ےک ردربت هنورب ربسد هذ ناکس درت د هوا د روم ززد عرب رتسددنآررا اک ن ازا ةن شرق

۳ 
 هدف



fo; € 

 | مریم زرد مکا دخ هی یر سرک ادو الثمرار دبات رت فرا كب هک یفدبهطبارنو جاراضتحا هچهاکو ۱

 رربد نکو نشسوج هدير کا تسسوح الثم رریباينابسلسا ن ر ڪصاس نو هبرحآ كن هلک ییهاکر

 هم اف لابی

EOEرد هدا هدرفم یقورح نابناواقاسطاو لاخداهّس , رناواو او لار هلکن وای  

 کیا خد یل راو لمرد لصار دعا تهزمه کت ن الرا عقار دا لار تاب کوا موهم

 ندرلن و اریزی اک برا اما داو ایدز ا یطا تساند هلکه لهجو رب کر دغلا لوش مق د کلوار روس

 هانعمهسنلوآ طاقس|ندظفل هکر دل لوا مش یک کی ارولو (ندشلمسق لمس هللاي ادم فا

 اراتفاو ناوها هس رول اه ناتفو ناو خس هدر وص می داواطقاسفلا ن دن رل لک نابتفاو ناونتسا الغم هیلک لالخ

 بولوالخاد هنلواهلک ضعب نالواد رند یسهدام هڪکترذی ]ا لوا صز ع وو زولوا ل صاح یرلا عم

 ده ډابز فلاررب هنب رالوار دهن رلانعم مسو اظ هکد ادو رفطم هکر ورب الشم هادا ثارما رخت هنن انعماعطقو ||
 ا هدایز هرزوا موق رم هحو راتاو هکب دل اوو راردباتلالد هرلانعم ناساوارک ذهن هبنلس ددادماوریورپ | ۱

 ردبجوتسم یرغت ه هلک عضو اریز رددکدز دراج هدماقم هعس ر دطو سم هن سا طاقت ر عش نرو رض یراتلاج

 فرج كل عف دا لواعو ییا, "لوا. ردهرروا عو سد رولوا لجحاد هنالك طساوا کیلا لوا همهم

 فرح بعرابضم ندعراضم دکرذداعد فلا مسقیکلوا رد جس یکیا یدوو رونلوا هدایز هنلسفام ېږخا 1 ۱

 اف لجفیمم هنس هقالع لاش کا رعو زولوادبغم یسانعم اعدرار دباهدایز هنلمقام كلادنالوا

Êنالوا یعا تدودنکه نسک نالوا قداهکزدترابع ندب ااعدو رونل وا ادای هدیسراف یکی تیدنلوا ادالمسغتص |  

 تنع د الش مرد معاندر شو رخ هبلباب اط نمعدوخ ا فدوجو هنر هرزوا یهو زانو عرضت ند هسک 1

 ۱۳۳9 یه هد oj و o هدنراهرابعداویژرادهاکب ا دخ وډار چپ 1

 هنسانعم نوبساوا توفدنوساواروس, دداریچ هلمسهد از یا هلق ام كل ادهدنعقوماعدهنس انعمرواوا توفو رولوا ۰

 هلستسهدابز فلا هنلسام كلاد هنسانعمی دلزارد یضام لعف دو رولوالعدنوساوا كنعد دارم تنشد شد

 هلغلوا لود لوا ینالاو عرشتلاهحو لع: دنعقو ماعد رد هنس انعم مها ار ا ھا یر وا سام نوسلوا

 تلعف نالوا قوم کر دقلا لوا مسقیضکباو وزولوا هنسانعم لوا تلنفاحقح-ترضح قرابع داوورادهاکبنادخ
 نیرفآ ناپحو مارمول یابرد الش رولو لب هاب عب رډیا هدافا ندا مكنابو بول دز هنلتقام یربش | فرح

 یاتنعم ردلبقتسم ےلکتم ند ند ره مر مرد دنکز مریم هدلنص کی را هلک د اکرم ارم قاوم دنراترابعد اک تج رور

 بو دیا هدابز باا هئلسفام ی یا جم لد هات دماء موراد دد مر« بودیاهدابزابهنلوا نوا م یلاسقتسا ۱

 نکلردراکود: یبم هحماراعد تم هسرک رذیاهدازا دو یلاتس ایانعم یک هدیاهدافآكنابرپ دیدماربم ۱

 بهداهدابز یا | هدنابویردبعفوماب نابنلوارک جدو ردنا لعف ندندرکهکدنکو ردیدابغمابهدع لا ۱

 هوا هرزوا یهو زانای دن هلغلو اع هرب يکي قو ماعد نکل رولوا یسهخیص ياغ مما قيقا ف هج رک رد دا |
 یحالصا تاع ما هب هغیصول راضعرو رولوا لمد رطزوحم یلالد هباعد تل های قلطم سد رولوادا سه یمانعم 1

 رسکیس رده رلانعمشاب رو فیفخ كسر دکي م ندرس هلا كسه ڪڪ ی: هلک یک الثم روشواهدانز |
 ردندناست لاحهدارا لحرکذ لا هد رد لملا فیفش دام هکر دکی د لا شرف زا یک شو

 العاق ر رد ی کش فصو نر مدد یب هلک ر کسو رد هنسانعمر پکی ا ناک هلمببهدابز لار 7

 فلا ردتمزالمو تښسالم a عو یوا وذا هدافا یر ول س یاینعمدوس رار دیاهدایز فلا اضمردهنسانعم /

 هب لک. نالوالادهد و صقم ياتعمهدعضوم نا بناواذصت لباقت و ی وا بتدکر دو نصب كب و ۱ ربديند تاواسم ۱

 رازی هدافآ نسانممتاواسمو تسالمنالوا ظ :ومم هلن هد ریلارب تب زا هنایمو هفاضا حد هلک. رب ئام یدنک ۱ ۱

EAE ۱یک کوک وی دف ویو هدنخو مزالمو سیال ءدنخیماز عجب  

 فا هنر هنایمو هفاضا دیتا د دیه -ر نالوا یل ار فا افخم كل یک کهن هود دنخ هستاواد یسداف ۱

a ET OE ۱ 1 |كح ةر  aاانا  

 ] نوعا هیفاخ ترورضدوخ ابو مالک نفت در 2 وب دیو ا عول یی عو یکی رازی قال ظا | أ

 ا ءازحا عیجو فن ۲ کن ص بو وط "ادراک هساکو رلرب یا اشي رووا كع دیواسدتلاح لواو 1

 ۽



té 
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 رپ لک ویو دن لووردیکیح یسیشکیار داف موتو ناش لواورد نک اسد رغ نیر داو یکباره نالوا ۱

 الت سویکو یاراکا از وا ردلوعفم ةادا ازوتبسغ زراب ری توا زردی هدافایساثعمار وانولوا ی حال درناو ۰

 هخاماثوهک اماسز والس هت یان ارعفاکو یکماوو ماغر رولو الد رن هوارافو یک وکر و یوخو ماکلو

 واغو هکر واک ز ونلوال دس ی همتمغ یسزاف فاو یکواغ خو واز کز وشلوا زد هئه مڻ غو یک
 یانوهبهدحنومیابواوو یکم ابو نادروشلوا لب دن هجمن وؤ یکور زوولز روئلوا لد دہ هنه]مهم یار خالژی ؟هلواغز
 لید هب هم . رع مو د دلم همیاحاهو یکه غانو هوابروشاو آلی دسهیافو یگ ە تشن هتشونروشلوا لیدمهنهیسراف

 یراح تنیس وا مولعمردهدنناس ربا مضر ناف نشب یکم حاک انوماک انو حام هاموزوزشروئلوا

 هغسارخ نک اس نىشەلجزارولۋا دق نرائعم تبیغو کتو باطخو یال هتالک رتناوآ یرب ره ندر عض یناوبشاو

 یکن شمالغو شتسا رولوا يرعضدس اعر تاغ یعب رد هداخا یساتعموا نالوا لصفنم زراب رعت تولوا حال

 نالوا نصفه زر ایعض هزغما زنآ نڪ اہ ءا و زد هتاف راززتوکيتآشدنزب یورازلب سا 4 شدت وک
 رتو ر ذکی د تالوق نسو كت كنس تمالغو تساالثم رولوا یربجض هبط از طاع عب ردا هدفا نسا نع موت
 هلا یسواکسهدیکرت زدنکيع ندارنالوا لو هغمقا دا ړل ةو نالوا ناطخززاب زرجطاکر رولوا هنتسسانهمارتهدلعف

 توکو توزو ردهش رلانعم ررتوک, نستدزب ینو ا یو تک اکی تذزآ وراد ۇيا ۇكى الشم روتلواریسعت

 ۱ هوا لوغو تفصز مس نکاس مو ردیراففخعارتوا هک توکوارتو زاتو زاریز ردناط خراج ید یرلات نرل هلك
 میموبشاو یبکفژ و مدمآو لضافو ملناعو مرهوکو مزز زادیاهدافا سانعم نمنالوا لتصفتم ززا رچى

 ام دی اتمنا قند قد اتم شا دو ملکتم هک کا اس

 دش مساژیدربو نوتل 16: یع ردهدنر دقحا ندا درز فرا تعداد مرز الشم رد هنرلاذعمی واک ردنمفح

 اا ردناهدافا یندهدرخآت نر روە اتمؤ ها ری داش تآاک یمن ر دند زات تک اقرا ع

 هکر تولو اداکو زده دنر دقت یکی اوزن ار تنسنو یرشزا!ممدز لذ قزاتغییسک یاورپ مس و یرشرا مدز لد
 دوز هنا د ماو مشکز اب ةصعلا الغم رونلوااتغتسا هرن "مالک ىشاتندنرودرازک تالغا قو سم یرکذ

 مشکز ادصقلا شب هل غم ات تک اخ هقاسح خد طفل د مآ لک عن ترس رک د ہڈی ڈین هل مشکهدترابع
 لایعفاو تاسف صو انار دیربمض باغ عجم یسهلکدن ندنک ریهضو "بکر وا هنر دک عتنمآ دوو
 درنکتز راتآ ۱ .دننازککاتو دردم رنادشنآدرخ ال زوناواربعت دلت زن آ [ندنول هدح رتزولوا حالش راۋا
 ۱ لاعفاو تافصو سا یخدودردربجض بطاح عج ییمهلکد نو راد تاع نا ادرک دننفرو رلد دلکر ات[ ادندماو

 زکسرانیکنز زرازسذم رکناروو زکسناسنار رسد تن الشهرونلوآینعت تار نا هلنکرت رو وحش ال زحلاوا
 ناتفصقو ًاعما جدو ردیرپههریغلا عمار Kz یتهلک و زد هتساتعل رکی ذکر ددر کی اکو دما

 زاضاق رازب لاو زاد زر نادر الشمر وشل وا رت هد ارب ندن درگیر رولو اخ اله رخاوالاگفاو
 نالوااه هدنرحتآیربرهندهتسیاعض ناننلوارک, وفا کیلو اتو ترم همم ردانش رلانخف لاکر خدماژ
 تا هماخوشا هما لر دیا طبس وب هحوتفدهرمهرب هن راند ام ۍشان دن روزنه نکا غانجا هسلواقخلال لک
 درفنو یک هدنیممذو یا دتسنادو دبا هدینشو دیار ةدناوخىو دنا هثفرو ماهدناو ماهدننشوآ ما هتفک نا اک

 نا هدنعجكباتو نابس هدنعج كش زام هلو ضاتنالوا یربح :تطا در فمو نەش نالوایربعض ن اغ ۱

 ناشتسا ن نما لو یک نات هناشاکو نانشهماحنوسلوااههدنررزتآ نر کی راقدلوا نحال زكر ۇش زنا

 هجو نکلزدرببفلا SPITE هدنزورمض توو یدنلوا طاقسا نوا فیفق ۱

 یرک د لی هظدار هدهبتضق لاخر هو ردیراظهلدوبو ت <e | هدنتسراف وناکووهنالوالا دهب هطدارهدس راع وا یا |

 ا2 ن انجل تشک کل وتو حضون اهدا لو ةمۈق ةت ربان خوشا کراب دىدزل ضعدو یکناتخرذو ۱

 لوقورونلوا طیب بلا ران نوعا یرو چ ننک اس عا چاد نقول در لک نالوااههدنرخت ۲ ارزو خورشم

 عاعحاهد رب ضعد بولو | هطدار ین هلک تش تکه دن انمول تسیسم اتش اخ کمد د , ردو یخ د حک

لې لوا ییس انفو تکر اشم هلا هرو زم ربات هدن يما یتهدازهخوتعم ءرمهرب هنلوا هاتندنروذحننکاس
 ه

 ندعاتج | طوار هتیلا هیضقد ةع من دلو حو عوضوم که يلوا یخ یدماردش ارو کاج د یرک دادا اط اضن

 دهدنرب دقف تسا محراذخ یراسع محرو تنا نجر ادخال هنلوارک د فظعلا لق هکر کمر دسزال عب رصتو

 رده دنر ډ نا تستمعن دیر ق رابع تمعن دی نه شر دن ارک شدو تسب رغم شمال جوزعار دابو

۴ ۵ 
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 ارب زر دهرزوآس ام فالخ یر او عراض مال راد ور در د ضمه رلانعمقمرب وقو قعوقو نازواو كامزوا هک نتمسکو
 دیاشن ندنیخاشنو زویاکمیهابنو دع رھ | هلل هعحو نون ضع !ادنعوهرزوا لصا شعیلاذنع غرا كم ند نتته

 ندنلتنقهغبصربنالوا لادهب مک | هدننعض ثنّوم لملقت یرلنوتراضعدر رولکل نیکو دا سکن دنتحسکو ناشنب 8
 هد ایم سایت عسوقک ءاص هاتم ياد ردنل وا عو یاب یی نا وفا ز یکنتشودو نتشورفراب دسادغ

 نوح ا حاضرا یدوصعم یانعم هل درا لو ارتش مهد نشب یرا اتعمیجاصدننیلما لمکی داوا خد ین هملک نتخودو

 نالوادا ی یسا نعم یعاصو دزور ف ی هلداهمجم یازهدنعز اضم كنس هلك نتخورفنانلوا دصق ىس انعم ك مرد نل ولع
 نتخود نالوا بولطم ی ساشعم كنکمد تاولا , تذکر ددشورف یا منش ەۈنغراضم كنس هلکنتشورف
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 عراض كنب : رلهلکت فاو نتفابالشج ر اولا تلقنمء هر آ امهدحاو سر او قره وا خاو تدشهدننس واوا

 كمر یدک ن نتفر لار مضو تذوکو نافوکو تفخو نتفلسو زربد باتو دناب هلن لیدی ءدنرا ماو ۱

 بلتهواو دوخ ابو هبات اق هرزوا هد عاق نانلوارکدافنآهدنیحاو حر اضم كلنس هلک بت فسو ناشس نکا ا تدوع هسب هدرعش

 ارت یی کرک قلبی RENN حاضر داش لیمو و ۱

 نالواهدنرایض مو ردصمكلرانوت ر دیرا هلک ننس اکو نم او ځو نتسزدلب ار خو نتسه هلوح ځا درکه کت ردوبش دز کید 3

 یو و دوج یو یاربسو دنارمت یه الب دس هیات یاهدنرابض امور دص مكب را هلک تر هل ار ضو نتسحس لوح ۳

 نبش ینراف یک یتخار جششآ روا لینک اکو اکو زکو یر روتلوالد دهن یراق ۱

 تشدارزو جارتو حارد روتلوا بلقهنانشمیات هلم ماد نک سو خش ةنو راهو راقب زولوا لاد ڈوب

 لیدم هب یا منچو یکم داوو و شوشو شزوسو شسولو شزوو یوسو روس روتلوا لز دم هوج خم 1
 نیس یکساباو اارواوا لی دس هی مهم نیس ینکم خیکد زررکر ونلوا لی بهمن نیغو یک كو شرب رونلوا 1

 E کد رر دد شود یل نوش ەدعدوم نانلىق هدارای سانعم قعاضو درود لب هم یازدنعزاضم كنس هلک

 ۱ همسر غار ذرونلوا بلقخدهواوه دوم اندر اوعراضم هسرولواغف واو ءافهدنرادغبص یضاموردضم

 نتفنشو تفاکو نتفاکو رریدبورودوریمو بوکو دى وکیمو باور دیاوصح+ هدنرا رعاو حز اضم رذدنسانعم

 ونسبو دونموژ اکودواکبم هلدالت دسم :هواوهدن ناو عراضم روغن س اتم کک فدا ار خفو تفنشو

 هل لر ا لت ام هتکصازو تفخ هبه سرف لا هرزوا شدنلوازکذ امدقم وچ هداف چپ راز دوری دوربسز

 هناذ نواو عقاوهدن هلک ن اورو نتفوشآالشمر دشاوا لاوج |مزتلهدنرادنع لاقفتس افر نالوا لی یلنفلتاقلطم
 ةرو مضرلد دیدنتفرو نتفشآبودیا اقنا نوعا تلالدهفو ذگواو یس هم ك نل ىق امو طاقساودرطندهلک هلغلوا ليث

 گره رم lea دينو زم کر دوی چجو ان بولا وا

 هدنرلهغص یخامد ردضموچ هداف رداکد عوجسم یر راو عراضم كن را هدامنتفلاو نتفهنو ردشلک نیذینو

 ساز نتشادو تشاکو نتشاکالثم رونلوابلق هب هلم هم یار هدن ماو عرایضم هلو ا عقاو فلا( مل قامة نیش

 نشارفاو روس دراسو دراسایو رادیو درادسمو راکودراکبمهدنزا یعاوعراضملنن زا هلک تشاتناویشاناو
 وراد دیدزارفسودزارفا یهدن هاو عرابضم بوئلوا بلقهنازاع هرزوا قیاس سامق هلغلطوا نت ارفا یلصا نت هلک

 ےذونتسار دورا دهاکم و دهاکیمو هاو جوده وضو هربو دهر سوړ عو دهب ی نا لی دن هیاههدنز راو عراضم نیا

 یرکب نالوالوادعم هدنسرافنابز ةا وم ین درد وچ یش انن دنز وذ نیتخال نهد نمانثلا روج د یورو دنور یو

 لدان مت ك رلفر نالو|بساستو توت هدنراب یشدهدسراف یکی وع هک وا مواعم ردهدنناسب دانش نلدرح تزد

 هدنل لک اخمراو شدک او یو نادرشلوا لیست 4 هره اتق ابو د هلم هم لاد فا االم مر دند ازوخیاسیراب القناو

 ارزو زاحو ناوخووآ او بار مرعوب ر غرو نوا اتو چە دوش او رون: دنا غمربو شد کد ونى دنو نادا

 رونلوا تلقهلاد ةانئفقاتو یکی نرافو سرابو دنشنودیدس زونلوا تلقهباقی .زاقیابو یک وو سیوالرزوو

 یازو نیوز زوهحرار اولا ارب نم یازو ییکارات "و جارار و ناۋا لد دم هنات خج و یکحهروتندوهزونشت

 نیغو هباههبعمیاخز یک ز اکو خاک رونلوالیدنتهن یراق یازوآ یکی شاکر و اکو مشلنو هتل روناوا لب دن هرو

 یازویک ل اجاک و زاجاکو لوسو روس روئلوالیدس هال لو 3 یکد رک دندرکو تندقکو دنتفکو تشتارزو

 روشلوا لیادس هاهو ی كش ولانۇ سوانروناوا لدن هجم نشو یک نو نیت سل
 ۱ ۳ اقلزوتاوالیدم هب یسزاف فاک ەم نغو یکدلز ایولراشوزاسوزاشروناوا لود هس هڅه نشو ی ه اوسامآ
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 قچس هلو ارک د مقم تو لعا لو دیس راف ملک( اغ نواب زرا اکو حداد وتو

 | فاتخم هنلوعفم عام ا هکرادنترادع ندنآ یمک ستنغصوالّوا روشلوا تب اعر ؛نسهدعاو یک اقصر هدعضولما#

 ۱ تین ادا بیاورد و نیا فاض وف ی RHEE نالوا یمالع تنلتعاخ کما

 ند نګ هدب ر یدناش ۳ هل رب هدلصاهکیلم هلک یاالثرولوا هدول دالا طافلاوالنمر اکو رک تا

 ی هدنب, ادات یا هکر دک« د قرژو شپ شآ نک ششآةدیرب غلو ا هنسانعم كمر روتشد نتخحیز دلع اف ےن

 ی دزودهجخورا هدیدرب شآ اودا عد ود : اوفا یطفلش او فدح قفل دن نالوا غانا تهالعندیز ۳

 کادو وارا زیماحفلداج هدزجالطصا ردهنسانعم یکی دزداج هکر ذهجخ هدنزودلنطاردهرزوا لاوتم

 ۱ اک تاع اختیار در ات مار م کرارا نود نامتم هجن ادو مرک چ دیکو شال کم ۹:1

 ردهرزوا لاونمو یچدرکتهاو رکرز رونلوارییعت ناکیزاب و هک سان عمزج تار دیدرک,ادوس هلبقاسل | ینظفارکیرش

 151 ران دل هکو اکشن رج :!لیسا ی هغبصناکممیس داو نناکم صما#رولواهدلء دقت هرزوا فوضوم قیفص یسکرت فاطو 3

 مک نیطالس» اکر اورو د چد هکر اکشن هوا مضر ر ونلواز سعت یلرغآ هک ان لولالشمر زولوا ل ضاع ال اقادلا
 اتار رول کح ةد هن انعم تصخرو تزاح ارادان ذهتنسانعسماکتخرو هاکتزاحا روئلوا رعت غاتوا

 ماکتهوراک ور نالواهنسانعمنامزو تقو یس هغ ص نامز ماو # نامز ماو رر دوکر :اوش و هاکماوشسهرم ی قحهنولوا

 قآوحراکز ورەدرازب لح هب دیفامز قارا بسخاوقلهج قو قو نالتکیو نالینکد ال د مزولو| لصاح هر افرا هلک و هد

 ناش راووا کلی کنان او ناشار ولذا مجید یکن آ ناووارولواد ر غرد عون کیا تزاشا سا هذیسرافوررب دیر ماکنهوا|

 یاینالع انس هغ صر ضا او خر ضاج سم زولوا تراشامرمغ تلوقعلا یوذ هلن انانآ اوناو هوععلا یو

 بلط ید اجتناو لعف ك دحرب ندهنسنک < نالوارضاح هدنروضح كلكن ینزولوالخادهبآ الکل اواک دهم

 زا لس ردپا هدانزهدحوم ياب هنلو او ناکشا فرښاو فدجح فرح ,تعر اضمندعراضمنالوالاد هتد خ لواهسناوا

 یساو یفدح یاد ردعراضم .:لعفندنتفکهکب یسلکدیوکهسلوات راطف اد او لعف كنئدخ دوس ندطاخح

 | سابقو ید یراملک نزیور وعو وتشووهنسانعهلوسرازب دوک هلفمشگوی وکر توز وتک انار هرکصندناکشا

 كنس هلک کا رولوا لصابن هللاخدا هحیوتفد میمهنلوآ رضاح ما یس هغیصرضاح نهنودرضام یبن#ردهرزوا
 و کر كنلعهلابو وسندبطاخ کنان پور دوکم وجه نون رس

 وناوارک دن رقنع ردر لك یا اما دامو ایم او نوح هن یشن دادا هددمسر اف وچ هش تلا ةا داو دەۋ زوا لاو موبد

 ۳ ول بنس جابو هب | :آ فزوب كيوبحالئمر ونلوارسعت لار رز کب ناد دنتاعو هبا یکن دن را هک اساون وح مجد

 1 [حیاصیک لینسزو یکیآ ییعد زار د تاتو دقواسآ لبنس توبومام نوح یوز «دذماقم كرك هورس ۱

 اهدنتهح یی ان جب تیوب برا نر رس هوا اه نم را

 رولوا هدننهج دنتهخ نابلوا لوقم هلا ساق هربعو بومطااضتخا یه م د ءو تعسق هناذل نولو | نص رع : هد نکت اف 1

 ی 0 بمن تلاح نالوا لصاس معتدل لقعت امه د حانعا تفاضارک EIT هناا
 هنارحا ضهعب هل هب ادرواخو دعددوخ ابو برق ییسازجآض ی یش ینعی عضورک اورونپ دت انبار نهج

 تاک ابشمهسرولژا هدنکشرک اورلرید ةاراومهسیارولوآ هدنهچ تابه نالوا ضراع لتا تدسن هحزاع نما ابو

 نوجا یرب رهوردرا اه هبازیغږل غلرا ندننلیمقضارعا ۈچ داران ووزلر دنا قالطا ت ةد اط مهس رو لوا هدذار اوا

 ۱ هیتر هعیص هدیاف رولوا مولعم هدنراعقوم یاعت هل ءاتشنازدنعوضوم هصوصح تغلررب تینا تل

 شدن اماراتی د هدنفد رصت یرحناهغبصندرازول یدناد کد امهدبسراف هک یضاملعفو و دقاقتشا ب۳

 هک نتخاتسالتدرولوا لضاح هبا لق هنرشو هیسژ هباز هنسدااح باو + لنت فذلبادع» نهم "رد ضم نو هرزوا

 هبا لید ت هب هک یار باح هدن رل ی ماو عراضمرڊ یضام RORY OTE دن تسابعم لمرود

 | هنسانعم یدنرکواو یدترکوا هک تخومآو ردرد طم هبسانعم :یلونرکو کنم نیحود الدراز دزا نسودزاس ی

 ۱ یاصا نت واور دهنببسانعم یراق کن تحمآو رز ,دزومابب وز ومآ اچ ساقلا نج «دنرلماو عزاضمر د یضاما

 | رزاننودرو ۱۲ یوزر بیو دزهمآ یمهدنرا ماو عراضمم ددراردصم هر را نعم قمر دل اوو لبسك وني نټخارغاو ك مشایاوا
 : هتیبعاز هلمییس رع فرق هدن هاو .عراضم رد یهفو لک اکی هک ی سدلک نت انش اما راربدزار سو دزارفا یو

 :تمکجونمراترچمکد مهو رشاد باب هل یمنی هتل دیدسانیشدو دانش یبا لق 0



 ی و و O یا تا OI U ت ن

 کرد تاع فر .یرالمامارززونلوا ت ت ًارقملا هک ملاذ ه رعاةلا ت ی دراتولر درانضام لعف ندندمنشو ندید

 ا ۱ْ
 تسسس سس

 E لا ما تود INEKE ۸ ندا ی ندا مر رنو ا نیز تعلق عید دناوح

 یلبقامكلاد فرح هدنآ هک ه درب هم تکه .دکردوبهدعاف لوا هلو لاس ندطاغو للخ یرلمالاکهک ًاترلبمانا قسسطت

 یرات رضحت ج "را هملعیرولاورل هد |تآرف هلابمجملاد هدعضوملوا هار ولو ال رم 2 یرحدوخ ابو تاعا

 ناه ناهخرب ودوحزادۈع اض دب نوساعحس ٹتسد٭هغطق هک یزید تودنآ مافن هناک انیانعمول ی ید ۱

 ذوع عامه ربا + دوخ اع .دروشآ لاد هیفاغوکرغدو دهاوخ قو تسه هر نیمو نو ل سکا#دوزفا

 ردتلع فرح هکردواو یرلادق امار زرارونلوا تر لبا دید لادردند هنتشراف ت تالک هکیرا لک د دوو دوزفاو |

 هک نشود دیدورد هنسانعمرورس وج واس هک داشورذ مسا هنا لذ شابو یضام لمن د نداد کیس ۳۹ دادو | ۱

 ر کرم ربع فرح یرللق امززرارونلوا تارق یاهم ارزو ساق خد ی و دل نازی باوردابو فلا ۱

 یدنلواافتک اهل هغض قلا هدر اف تغلب قم مو هب وام هغصت ردنواندنال او این وعز رکی داف لف | |

 هضصو ع تمالعنوحا یر ره ندشومورک دمو لماش ید ەە هنا ات لقلواربتعادساو تذاع عب ةد رس راف

 قلا عوضومهثنومهدرع هکر دود یل صفت یدنلزا زاصتقاور ضحهب هخرصرب یدک: انداحا ین دهلوا 2

 ا هغرصعوج هلو ا اما املاح ىلع یر هغنص کت یکیاو طاق دا هغتضییا عو ضو مةبة نندنو هغیص]

 ةمنلتو هغرصر نوا همطاخو بطاح ذر مۋ هغدصرن نواب اعو تثاع دزشمدکه با هخیص ىلا هعراضمو |

 هززوا حورتمه هو سد ردشخلواافتکا هدا هخبصر نو اهدطاضحو طا تنا وغض وا غوت ۳

 لدو"لقام مالک لارمخ كسسزاف تخاومش| ی دزنتهب هخیص قلا ی ذغیص تر د نواو هفرح تردیم رکن نو ارووا ۱
 هکر دمولعم هلوا د تم غص عوټج (رکیدتمهم) ددر هاب ناهز و رهاظلیلدهنسانتبهززوار استخ اوز اب ا4 خقا دظام |

 عضو قبر ط هند هق شن هغمصر هنو عا لوک و لقنهرنآ هغیصو قانقتشاو ذخ ا ردقتشمو دشتی

 ثدحهدددنلوادامهرابخا ندنهاضهدتضامنامزال ردنر اثم زدشفلوانشت تمالع ضوصح لا دعبو ۱

 یفدح یو نالوایمالع نیس ذ تم ن دروب نعر دصم هل غل وادنال لقه هغ ص ی ام ىر د ضم نالوا لاد هم و ره |
 نش دح ناکام زر دلو ادع مالعت ۈضام ئر زه نذل ادو انت كواورلر دنااشاهززوالاد را ادوات دساقاتوا ۱

 جزا زها 5 ن قیر كنك نزاو الو لا دهروپ نم تدح هدة دناواد صق ثمر رخ ندان ايق هدیضامنامژ | ۱
 عراضدو ردهرزوا سايو هدرا وضامذغدص لاثماو دمآودنشو فو دنا یدتکر رد تفر بونلوا |

 هنسوهنسوهنازهرزوآیف هحو هننرول اش قازا او هلا در ول مان هرکضن دف ذح ی هبژ دهم نون هد لقت هنس غص ۱
 ۱ رولوا؛ لاد یجدهلنروص او نیهالع"عز اتم لعف لند رار دیا بلا یلعدتسیا لادر دص مرک اوراردنا لیدمت ۱

 فای نوا ندشتهلکندسآ |نال وا یتشلصا زد ق د هاوو ر لوا دضد وزب و را ی ییلوضح هدلاح نام ا رد ناک دل الش |

 یسلک ی نالوا لا تادا هنااو حوت یاادابقامو اشیف فنقولاهلاح لغ دلفلواهدنمکحشقا اشنا نلادو فذ | ۱ ّ

 ]| یاب افلا دات و ف دح یه زد ضمان رونا اف فات و هاو جنایات ژواک یدخش ر ددا علاق |

 نازم فک ىد یز لاد شر دب وکر رو دوز دنن هلک اهوار انا لی دم در هح و تةواو ذوش او هه وتقم ۱

 ادر ادع ند خمر ءاسهو ل ادو نون هک یی طفل هذن نوتا لعاقرم تاور دامس قر لوا داش زا ندنزاهغنص |
 نوحصاههخنابو حوتفع لا دو ۾ یک یونی جنس کر هرات زر زا .ییعجیدناوا عضو تسالع | |

 نالوا قر تعزادشم ردعرانشمندندناوخ کی ن لکه ناوخ قم روئلوا هداز ردهظوفمریغءاه هک ی سرءاه

 0 یعوقواهدنناوشرزوقوا هارکیلک كناوخت یخوفوا ندناوخ زرد هدناوخ رلتفا نا یلظفاهدندهننرآو فذح یادا ۱

 بر راج ىك اتام الاغ قائ از عضو نوا لوعفم مس اوزدهرزوا مایوبیهدهدنونشوهدش وکټرولوا هاتم | ۱

 زدرضام لعف هک لک تر اعم زاردنا قاتلا هنر یضام لعفرونلوارسعت ىن ءان کرد 4 ظو ةلدربغ ءاته |

 دوو ئۈز ۆك ھا ۳ هلايا مزال لقا 4ن تن هخط لوعفممناهدقدنوادازح ییا خن یک

  E EEEی ر د فلها شا مساوردهن لات شاد شياو شفلیوس هززوا لار تشو اشد تشو ۱

 | ددا قاب زانا کرت كلا وتد واالشم رار دنا قاتار هلن لک نان و دصقید املاح ناک لنو دنک كاد ۱

 | ادا خا ندد شک افق دشهن رار دهنشانعم هد آکا 7 تاز دز ا داب تراک ندا |

 سم تاک هنساتعم نشا ە دۇق را ار رد ەدش باوخن زنی دادی زرد سس هکر ردهتسانعمشلزا |
 ا 707 am amr erm یو وجوه سس سس سد

 || فح تام را هملباتآرق ها هلم هم لاذ هیلو ا لر هو تتلو ءابو واز غده نوک میت فرج

۱ 



۱۰ 

 یولپپ هجر دښو ردهدنرب یودیویدلدهدس رعردصا شا نالوا نکاسهدراصمادایم هکر دکع دیرش هل دسن

 کردیوسنمهناها یبالو سراب یل یسرابورولوا ترا بع ندنا بل یراکدتیا لامعتسسا كنقلخ رهشاشاطم
 عج ۵ هرکصندهس رع تل که تلوا حو یدزلوا ناسانشنآ یدالو سرابو ردناسل یراکدنا ےلکت لرلثا

 لدضفا هسلع د یوهلانع قطا امو چ رسرهطم نالا ارز ردهم سراق تغل یهساو فزشا كناغل

 ثیداحا تک یرو دصف دف هت نیر تالک ضعدندنران اس زه ناشل كس راترضح بالا لک ۳

 نایزاک وا مواعمرد هدا قاب فرکر لاوحاكنتسزاف نایز دهد ین اد ردح رصمو روطسم هد
lkاهدا یدماهلوا نشان نی لارداو مهف نعم دنا [تبطاتو رلکتم هکردتراتبع ندطفا لو هک  

 هلکه هفوخربو یک ابو سو در دروقب ین هدافتسا یهمیدنآاریفر وا حس یالطا هک هننفلنالوابکر نه ندفرحیکما
 | ضعدوالثم هغبص تصوضخوهغلایمو دیک ات مال اةیاعر دقوب یلالد هبانعم تافرخرب :زکااریز زاوا ج قالطا
 هتباءانشنا نلیصفتر زدیاهدایز زفر مایا سس هنن حنآو هینطسود و اونو الکی ید وا فا سنک !وناوف
 یوخاوردوذعتمادم النو کسا رر ت وا یناکماكنادم ارول وال | رحم اوا ها ال لب هکور واک هدهدناق یتا لات

 ندیکدا دوخ ابو یی هک ت اک نانینکهیلوا ىخوچەدءاقو نوا غف لفف وو توس هننرزوا رولوا نک اس

 روشلواقالطا نرضسهدیسراخاک اردن اعمال ناو مضاوو ند یلالد هدوصقمیانعمو بکر ندهلکر تک |
 تامولتتتوانختساءن ەنى روه روشن مالکر ر دخ هره و بونم یزکی دوزوششيربردهنوکی یایامعتسا]

 کاخ ها ميدو لعهدتخارعش دک لوا مولعم یدما ردشعلواانتعاو یدصت هناسوشرعت قبمهسابضتقا

 بز نكر دن راع ندم 3اک لوا هدحالطصاور در ابعندنسهدافتساو لرد قا عم ولو هم ل ال د تس او ےلس نمد

 هرزوا تا رعت هع دعا اوقیدماهل اوالناعمهنرب یربیرلربخا فرو یواستعو ررکتمو نوزومو یونعم

 بت هج زارولو ا لخ اد یدارفا هل ضعدو حراخیراغا هلضعد یعب ردزلسمیدناوف ی ارا حد كه رعتوشا

 عنینبوشم : مالک لبا یدیقنوز و مورولوا ج راخ م الکی م هلو قم نام هو هزرهنایلوا طوب رمو بت ی بد یقیونعم
 ییددلوا لجسم لرغس لد دده ۍواشنمو زولوارهاط یینداوا ندندارفارعس دحاو عارصم هلدنهرزکتمو رولوا

 قم رغ مالک هل دیققلوا لاج هن رب یرب یرلرمحا فّزحوروناس ,یددلو !مزالقلواهرزوادحاو نزوراعارضم

 هدس ناز تخل# هدنافینجراذجرداکد حک قالطا رعشهدهساز نوزوم ردةنره یقمربغ مالک ارز رولا :خراح

 نالوا هلی رم هاو ییسعلو ق ورد كن هام هم لادملم | ەچ 2ل ادو ییسودادعتتنرب :رهندفورح نالوا هلوادتم

 هس زعتالک ُهَدامو لضادکهیلوا دیش وراد هنتاي قیفد ور وقت كنالاهعتساو تاداراةوحخوو قةت كرادغىص

 لوایرو رسم رد جدی وتکم کف وام ىطوھمامىزۈرىتە رد مق جوا یوو ندنرانعندورح زکش یرکب

 دکر درون یکا نوا مسوولو هناوآ ظفلت هلبس دطس او فرخ یا یعن هوا ترابع ندفرحیکیای .اسم دکر د فرح

 فز جوا یساعسم rea لوا یظ وعلمو ابو. اغو افو اطو.ازو ارو: اخو اجور الو اتو اب ۱: زین

 زا لاد حب "ىلا ردرانوډ کر دنر امن دنر کی اتوا ملو وا ترا غم هدد یریخا هلا لوا )۳ ترا

 فرح وا هنس ق بش کر ورش لو اراز د نند ا وشک م هک یاو مامو مالادف اکتشاف نيغ نبع داض داضنشیس لاد

 لصاودواو نود مچ ر درانود هکر هکر دف حوا ےک ویو هوا یو تسم فات نیوتن الت یربشا فر êk تولوا

 | ی و هک یرلق در دفاو نع اط اطدا ضد اننصاع اب :واارتز ردترامع ندفرحتردیم د هسراق تاک دامو

 | اردن نوی هک فرح ترد لز دخ ا ناف نازو طاقتاو "نط هلدسح یراددلوا لسقت هدف ر دذرحزکس

 هززوا فر ترد ی رد رلق رس لمع تحا ضو لمعتسمع ورد فاضاو "رض هرزوا فرح ترد رد قابر دیزافرحخ

 هحرکو ددو دعلم ند اضاقتا ع نح یفاو ید هک لفهرود ت ڌم نالوا ترادغندتعاس ترد رکبو یذالوا رزفم

 ۱ لغاز ارزو تاکو تان نک ر دامهتنمهدانتخلر مادر و ام یزافرس رب فا نعاطاح + ندنسلج فرح ز کش موق رھ

 | تالوا یرللذامهدسرعر وتلوارتعت هبسراف فورح هک قرح ترد مودع نالوا ییسراف نابز هصاو رداکد ام دتعم

 خواهد هنر افرونلا سردلب امت هو هرجا هک رع محال دمر داص الد |غطةنرسواهدناک ی راز انما ندفورح

 | ئرلر ات هدراد ر وزو لوا مو درنه دنر ار نيز NERE و دلواالماو مر ەد تر وصاوهتبح لدا 4طن

 مخ ص هلغازاربسع هد ای" یزنعو قرف كنعفاوه هجحملا داد اړخ چم لاد هدنسراخ تغلدچ هم همغرد رهاط

 کا ابتک ی دید بر دل حر درا تت ةد هعطق شان وا نعت لنت گراد رر شب هج اوخ

 ەمىلا هز کو تلا دوز دوئ اورم رو + کارا یو لعام وچ دن افشا ی رویم دش ارم نرم یاش

 دماوح



۰ ۰ 2 

۳ 2 

A e e ا n e he 3 

 تال ەر د صم لر اف فک راتتکینکیا یرکیذردشفاو هرزوآ ناب حیوایرکب ا الا تاناکر

 که لوا مولعمردهدننابن یرلهب رعت كنت راو یولړ ویر د نالوا لمعسمو لوادتمندنعاوا یشراف ا

 نيج نومرد هوا یالشخا هدنتیقج زاب شدا شرا یک یهیلابیوسنم تنسرانایزنالوا نعدوصعمویسا ۱

 هدف ت ادوهعم كله نانلوا قال طا سرابرد مالبسلاهیلع 2 اراپ ان وک ا اکو

 دلم عنا مالنسلا هلع حول نم ٹفا ن رو ماع نا ندرلضعدو یدلواموسوم هل جهاد توخ هتسودنک هلمتسسانم یقلواا ُ

۱ 

 تدالح نادم سراویرب رهیدناراویدالوا رهن نوا لمالسلاهللع جو مام ند شخ را ان ماز دیکر دد !ناس ح

 ید یل زذپولوارومشمو بقلهرونلوارمعت هلی اینو یا نیکسک ند [هدزجمالطضا هک لب | سر اقغلایم هلغلوا |

 مار یھ اطنابشر اف هروک هیج و نیو یدنلوا قالطا نان اف هع و یر اف هن بره هلخخلوا تبع رار دب

 ر فرطرب هک ملقا نانلوا رعت نار دکل مواغم ید ویو ها داع لعلارو لوا ی وا بعز مو لان دنا برو رم

 ناعزع و ردعضوء یراکدندومق زومدالاح هک اونالا تاب ندارد تارفربت فرطرو نوھج |

 ِ یدافافآ رهتنمدل-اوو قالطا سراب ندربهنعوجهدفاس بولوا مظ عم E د|

 هج هقسب لولب رهو بو لود فزط فرط الام یی دل وا لع سم هل دس نارو د فاتح ثدا وح ۳ وهظونامز روض ەدغد ]|

 قرهسد هدننغل مردف سرف هک یخ هل ناسارحت هلجزارلب دلو ایست هلصوصح مم ءاررب ةیسانلاو رابعا کنز

 هروب نم تیالو هلتهج وب هل غلوا عقاو هدنسدقرش بناج كنس هعلق مس تیالو نالوا یماجسمالاخ ردهنسانعم|
 قارع یماوهو تارلناوا كاما |تننکلم نا هفصا هد همالسا تاودیدایم تا ذکی دنلوا هیچ تلا ناسا |
 هنساوهژ بآر درا عندة دود حضرا نالوایس ام ناولحهلداهمسداع اضرعو لصوم هبا نادامعالوط هک كيرع

 مالسلا هبلعژ اس :للعینایلسو رلد دان !یالطا جم یا ارعهدهتکسلع لوا هلیبسح یرا دل وب قفاومو تسانم ماع ۱ 1 ۱
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 مد نزادغر دش هوا[ هرز واهعاخرب یوتحخ یهددعتم تام)ء TE A و ناس کیا نوادگردمدن ردفا
 در اتغکی غز کس نو اده ر د تخلوا هززوا ناز و قط نوا کر د ة دنر سفت تای اکو تاغل هر دست نهم نعد راتنک|

 | هان اخر ات هکی نزوقط توا رد شلو اان هرزوا ناسیدنوا هکر هما مست : تابار تاسغل هر هصب هاچ نیغ

 |تا اة هر دصم هاف اه نر اشک یخ هرکن ردشعاواانهرزواناس زرا نوآ هکر دهدنربسفت تایاکو تاغل هردصم

 تاغل هر دصم دلم رغ فک تاک کرچکی دشرفو ان هرزوا نازو مط نوا هکر دهدنرسفت تار انکو

 تااکوتاغل هر دص لا مال در اتفک ی نحوا یرکبدعردشخلوااش هرزوا ناسزوهطنزا هکر د هدنرمنخت .ٹااکو

 تا کوتاغل هر دصم هلجد# راتفکیئذرد یضرکب ردشعلوا ان هرزوا ناسیکیایزکی ا دشا

 تاکو تاغل هردصم لبا نول وچ راتفک ی تشد یزکیروچ ردشخلوااش هرزوا قاز کس فک هکر دهدنرغت

 هکر دلدنرسفت تاداکو تاغل هر دصت هلو اور اتفکی نا یزکم هر ددخلوا اب هرزواناسب دک

 ةرزؤاناہب :یدبنوا هکر دهدیربسفت تاناکو تاغلهردصم هل اهر اتفک ی ندب رک ډز د علوم هززوا ناروطنوا

 انهرروا نایب زوقط نوا هکر دە دنس نااکرتاا ۰ رد صم لب اتش یابد ر اتفکی ن کسی رک ردشفلوا

 ردودخ ین و غلو نی کو ردد راست ۳ رفتم تار اتفک یغز وةظ ركي ×ردشنار

 ۱ وچ داف کس

 رو برعنیح نومو ردناا جتا قلوا برعمندسژادی طظما سرافیرب ,دقتلا الکی لعوردلوقنم ینیدنلوا هیجست |

 رادلوایشانتدب کد ارز یسراپ نیایش مو عقاو هیت ساکلوا ناهافص نرلد دانا كس رار صح

 یوره ۱ ردعوا یدیلصالاف یسرابتغل ۴# همهم ږی راب دابا هست یبراب دهتخا ق هرکدام تفلح

 روه شنو لمعت منال چ واو یسراف ۷ یول ٩ یرد ندو کیان نو 3 وار :ئزکس:

 یردهدقدنلوا لامعتسا هرزو| بول او یدل با عضوه اب نره کیو ونشو ودیوورپو هلا ءزمهیرانو عادا ۱
 لات هر ءاشنا یرا محو , نانسهسست یر د هب هروت نم تخلو راز لؤ ادو دعم ,ندیردهدنر ال امعتسازسانز هزمه تولوا
 نیولای یوا پەرونلوا رک ذهدنایذ ىس ەد امیزدهدنناس مطوقنهربخ لادلصتم ەن هله م یارهداتفکینز ةط |
 كن هرو تغل هکراب دیدربضعدور داوا ب دونننماک اهلغلوا زوهشمو ضیفتسمندنناسل مالسلاهیلع حوت ماسا
 تا )طی دسامبر ضعبلادنعور ديزل الورو دونا هفصاویر ی یبسن

 هک یرلهلکرتش او مک تاؤ دنیاو شرب اله لامعتساهرزوالاونم یکی دابا عضو لعضاوب وملوا ضراع ناصقت

 1 PEEP NS هکر دیزرابعندشع) كوا یردنابز هک هبللوا = یدمایدنلوا یدصت ەن راغصولو شزعت هزغلوا

e 

1 3 



 نانانکحو ناغنلهر ضم دلا هزمه نرتقم هر یټ فورح (راتفکیکلوا)ردهدنن اس نص ولو ف رعت كو مھم

 هاش نم آ ناول ل اءالم ل الم نم ةنومأمەتكوش ا( عمو نات ردا ثداوح ع نهةنوصمەتلود ظا تاووالالک ق ۰

 نالوا یرا کمان لاعسح یقوععم 3 لعیو لا تجرب نارفاک ی دشزمد 3 مغزی دورت ڈر رک تسنم ناحرب

۸ 
 تم

| 

 هتک ضارعو ةملاح هتلودءاع دیرباشلادانحاو هک اس هو دقرط تان زارع لا لو کلام ةدوحوخاودن

 2522 قنوت لار غ مالعاو TW PE مظانمو ةملاحراودالاراطخ اراسغ ی €

 رصعلا ارصارصاوهرصاو ع نر م ةنو رهن طاسهضورو ثا الا ناواح هفاک یمتظوهحدتکلم ةحاحوءارم تا

 ۷ دنک ارت هم ظتما هج رتو سا اعقاو (راعش تفصت لکو فع یدنمزا نتورا دعا همدقم طسد ضعد) نیما لیری

 تئاوشهتسراو شد داوا قدصامقدصا كنلام فاکسالاو راطءلارغل یدعد نم لصتالف یتک یهكناکساا داع

 ا( ت و) زارقلا بلاستبرغ تبرک لذ لغراتفرکو اچود هر عودالوا تقرف تقر لاس تفه تم نکا دفالش

 لاک دیافاصتا فاصنا ةظحنالم شرد لاو دنا تعلق هجر دو لاب حزول ةسركت اروددتشکرو ناماپهدزرب

 هنا مرکل فاغت رهظم یشوشتر للزو غیبوللخو طخ نالوا هتفاعوخو شندنا تورم فصمو شکل

 یزوخ بالخ دول او تاذملاخ ءدنکما یا هارلزعروس تدجلئان بودنا هنافزاعلا لهاسحت لماحت نورقمو

 ی ردرادک الاونارحالاق رغتسم دبع لوس ندهلجورا دقج هدب دما یراعروس تراقحو و

 ناعتسبرقیفو یروانس ۳ ناهر ناس ڈرا کا

 شین عطاسو نا عطانا هرب باک نالوا ی رلهغیلد مه تام دقم کم ةت و شا موح نھ لصا بحاص

 فانولو اهل اعر هنفورح بسر 2 كنااكوتابغل شدلوای وتو میسفتو عضرهرزواراتفکر روّةطیم رکيو هديا

 باصنرهوکناکرب هلمازتناقاستاو بولسا نسحب اب نینعتو یاست ید تعبارو تلاثو کو طیض نیرافرح
 یردنالوالمعتس مو لوادتم تدنوا سران هدف کلوا)م کلاه لعهژآرخر دلار جو فلاش

 یفجوا) ردهدنناس قابفیکو لاو سا تا نسر انایژ دن ینک)رددنا یر رعنا تن یر یوم )

 یدیعتو ق رد كنه لاذ لدا هلم هم لادو ی یدش :ودادعتلش رب رهندفورح نالوا هلوادتمهدسراف تغل (هدناخ

 قورت قالوا یاس ابترتاوا لا عفاوءاعسا نزا مالکیت درع نویلوا یخ دمهداتنعم تهح (هدناخیم د)

 ۱ قاساهنرخاوا لاعفاوءا سا نوا یلرصحتو بسک هعونتم«یفاعم (هدناخ یغنزکس)ردهدنام یاوحا كالو

 تانکر تاغلهزدضم هلد | یسراف مح (را تک یضتلا) ردشخلواان هرزواناس یترکیهکرد هدیریسعد :نااکو تاغل

 رەخ این تافلوزدض لب )مه یا (ناتنک ی غ دی )ر د شغلو اب هرزوا نار یکما یر کر کرد دنر بشق

 یکی هکردهدنزه سفت تاناکوتاغل هزدصمرلىا هجده ی اځ (راتفک ی خزکس) ردشهلوااش هرزوا تان -حوأنوا|

 تاک تاضلهردص ام هاط افکت )شف هرزواهقانرب تشم بدیع تالو دص مهلا ۱

 (هدنافیفدرد) ردهدناسب قیقدور رقنكنال امعتساوتادارب اهوحوو قرة لر وغ رص نالوا هلمعتسم هلمح ابو

 ۱ (هدنافیغتلا) ردهدناسریامخ (هدنافیشب) ردهدنآس یلدا : لفرح ترد یرکد نالوالوادتم هدیسرافنابز

 ردهدنناس .هدرفدفورح نانلواقا لاو لاخ دا هن رخاواو طساواو لث اواّل) لک نوا فاتك ا اعم ضعزا

 نالوایزو رضو مزال ی اعروتف رغم هال ما باا (هدنافی جز زوقط)ردهدنناس یالول دم كالو فو رح نا لو

 هنر سفت تاناوو تان فلهردصم لب اة دحوم یاب (راتق اتنکی شکیا)ردشفلوااشهرزواناس ید یر کد هکر ده دنه ست

 EOI تاغلهر دصم هل !هیسر اف یاب (راتفکیب هجوا) رد دخلوا ن هززوانأس شد یرکیکرذ

 ثردیرکی کر دهدنربسفت تاناکو تاغلهردصم هد اةاننمیا (راتفکیغدرد)ردشعلوا ةززوا ناشر ین
 هردٌّصمدلن :ا فرع مچ (راتفک یفشب)ر دشهلوااس هرزواهعاحرب یواح یهدندع تاغلدر دص مولد اهنلنمیانوناس

 هرزوا نار مرکب هکر دهد تاباکو تاغلهردصم لب هلمهملاد(راتفکی خزوقط)ردشفلوااش هززوانایس

 هزذصم با لهه یار (راتفک .یننوا) زدشفاوا لب دن لدا هغ اخر یوتحیهدیدع تاغلهرد صم هلياهچ د لادران

 تاباکو تاغلهردصم ہلا هچم یاز (راتفکیفرب نوا)ردشعاوا ان هرزوآ نام وا یزکی دکردهدنرسفت تانکر تاغل

 تاناکوتاغل هزدصمرلد اهبسرافیار (راتفکینکیانوا) رد دلو ان هرزواناس زڪض نوا هکر دهدنر سفت

 کرد هدنر سفت تاباکو تاغلهردصم هلباهلدهمنیس (راتفک یت نج > وا نوا)ر د شخلوا اش هرزواناس نوا هکردهدنزسفت
 می وایم رک ایا راست :تااکوتاغلهردصمهلد اهم ناش (راتشک یه در دنوا) رد دخلو اان هررواناس :تردیرکب

 )7 نوار دهد رهن :تااکوتاغلهردصم + املم عمداص(ر اتفک ییسدنو !)ردنعلوا ا .هرزوانارب

 نرسل



 ره
۷ 

 راردمربا تج راخزرع تخ اوحو شنادردراذانو تفگنو دنرفراب :رهش لواواقل هرهزو نیک ما ارجو وات ناپش

 بان هک( هفاول) ۳ ہشا هک فنامع ناكر اتفالخ نادناخ هواة یف اف اخ ن این تنطاسنام دود صال یخ تقف شواتفطا

 اع مسجد دنا داب ناور هک تناشنیسع مدزادهتف نازرفورو نبا همو رهه نامد مم هتفا.نارود ےشج تک از
 هاعالعمهاشغمشرب ردیرا اورم خ لاح دهاشلاج یورباراجیتهعطق چ هتقاب نانکرو خور شحورو حور
 ناشوهوکش كشر نا ناك شاو ناندادر سو تمەتىلارا ه لوا دنر هنر اترواددا دو ل دعرود نان ذا دشا هکر د فا

 ناعرت نازی رک ه مدع فاق یازو ندنتاوصورهق منت نامرهقناشفا شا ن دنزاتر نج مش ج های رتسک کوش
 هدنهاکرا تہ اهاکردسواکن اعتسانامالاراد ر واهانند ناکناع اند تو طنب وزيت ناعكناغ واع رش هر لوا

 لنلود تشم ك نکی د نک بایسارفا نارتنخو یزشناعم هدناتسناهح یاوعدرازابورسخ نانز سوکر تهم
 ارا دام فیکره دلا عمر دو هد تارا دو هبکوکرب نکو مهراد یارواراد ن اعذاو سر فت یغیدلوا بایسآ هتاممںابساورف ف
 کد راطع هکر دمرک او لا هاشدابرب هک ا قحر دنانا سو مضاو :ندسماو سش. تج هوا ناودو راد نايوڪڪ
 دکن وجر بو لیتو تبث هنامز لصم هلا لا علا نط الاس مظعا ینطاسرو شت راش یروشنمر دنا همکتربد
 هر هزر ده دک ایا لسترتو توالت لرب مالا نیقاوخ مفا نتفالخ بطخ هبط خر دن این العم خرس هاب هنربنم بیطخ
 هرزواناوررود لوصا فغشوروشرب عامدفک طدرپهدنکو وکم منا نمحما بش رې رداچ“ مز رکا نخ هک ارهز

 رده دقلوانامزو نیز یال اوه نکفهزراو ناصتر قاکراتسنانروصیرب ناک یورناناهح نانهج نازو بشا
 هل یانعهرضتو هزعما درد دت نوط الف یاروطسررب رنو درکه اشدابورکرو ڈک اش شداتسردرپ ذملد نام ادنجح)

 نتکحوناسمآ«یرفوروو تّومكنامز ممشجا ذمعن < یرورب تحار حور كناهح میسحاذبح (مصنلا بام
 | رکدادرابریهش رتو شخ یاؤرنامرفر ور ع هاشداد ۴ یرتخایورهدنخرف كتلود حوا حربد«یرو اره هدنشخر
 ر ومان و پس ٭ یرو سذا بالام تلمو تالمز ار فر × تقنه ال او ناطلس ترد ةن و درکه اشو یرور بر رس تنزا

 یدرولاف ندر و د)یدجا ناددحم یمهسلیق مس رک( ی :ریسفادبسر روجناواخ رد دم چو رخ رکداد ےلسناطلس

 هسقبح دل« یروح طخ ر طق لر هس رولوا لیم سوق رک ازادناسکعهسلوا یلالج مج ہطةنوچ یرذول د ینکوبشا
 ىلە اب هسکر ه لززل يق نو دنا انغتساوز انچ ىر د اخه اع ےشج ید“ ر داہت وچ هلو ندتزع نبع یناهفصا لک

 یرهوک الاو عبط كناهح هاش لوا شاوا#لیبحتزو لرب سلس جازم شيا حازتما وچ یرکآ اح تاودو لا بقا ك نهار د
 یدلوا طع همسر لوا یضرا چ یرهوحكت "اردهناذ رخ ارب فطا ٩ یلوددوحو یسالویه تروصرب دوح

 هنیسا مسهدنق ی ینرکه ناب رز عیار لقع هق دم یق × یرب ندتمکح ث ع ید م ی دوالر صنع × مکی اج ام
 كننارپ لوا ېپ یروآ دادرواد تل الجو هاج اع چ کارش سر كلادحو مزر هصرع*یرسو ناشدب هدیاشرف |

 || ددیاندنربت ےدودچمدنودرک هن الرا طر سن همناصفرب یر هو < ترصن "عم كنار رخ وچ یرو ل ابر فظ زس
 نا یاسر چ یز ن ابرق هن ریش لد نابرقهن تر لوا نوع ن آرت كانها وخ دب نمت د یزو لاب هتک
 نا هحهامو هم یراک انس لوکشک او در خرس شیور دگر د ےشل اےک

 یاشح تەط أع راب ردا سمو ا و هما ارآ

 هاشنپشاعا رد هد ةلواا طعو فطل هزولر د قر هلوا اع دتسازا سهم مز هبادتیاتعارضهزوحراوبشاندنرا هناهاش |
 راس یرقفرفق ضرادصر دیا هل محوم ےن 3 دوجیاتدرواد ِتدایمع تالمتلل ام دوج یار آرهدو هاکرد الف

 یانو اغ یاکشاب ره وک ت س دوی ور نلاستیدیساوا شوزورمدرد کد )دوجیابرد رکمردکعرکض ابف ایف |

 یدارالئار 3 دوج یاو عد هدناهدکد هع دکر دجکیکمرب چ راع نددبازیدلرا نعم برلوا یتط تاج مسا چچ دوج |

 د# راشتفا ناکد ره دصرولو ناچ هلک مدر وچ دوج یاضم دیرا هظاهک اقحلدلبا دعا جاج نانو غرف تل

 خت لوا یقمهاشازغ ليت نوزمدلاف ددلا هدنلاد !رقذرفاک چ دوخنیانسع تم هرکمیاىت زهد یا نفس

 كرل رض > مرک الات لم افترا دیا ےظعاهاشداب ل وا دکر دن دهن ونعم تارشهودنم تاقا نا ٭دوج یاس رغب

 نداهناکر ابهح :فورح نالوا یو تع یهولعةباروبو یو احی هیفورح عد زا عیابطو مالسس مسارهظمیرلیمان مان

 نما رسرتفا در دص م هنعوجب نان ارس ماورپظم هتلصوو لاکو دیک ن سفر نفور | نیاصوصخ ترابع
 یانشآقیقعلا لعو ردمانا دوحو هغیرارمص انعهکسات مالا ةبعکن کرراچو منا یوز اد فو میاره لخوا یرات داعش
 تخ نھ بازی مشج ذاکر یرک ایش دات لوا ی راک د یدر چا تب رک قيقد و قذح لها نالواایسشآ یبابقح

 یاوتحا فطاوع ناک س شینح ك هیعصمراکم هاشن مش لوا یراکدلیا قالطاریک (یایهکو تی اک ندا هناکی لم
 , ۳09 یلاعت هللازغاردتراسعن دیزل هنارو اد تنغرو .تاغتلار ظن حومة ررر ھاو نالوا ان ناماد تر ندنژ هناوزنخ
 سس س
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 ]| ؛دازاتدرکیلعتخد قیعوبطمضوصخ ةصاخ تیعوبطم فرش هتسداش هدنالاعروصح تکوشدزب یتیلماک |
 ندا هدافتسا لامار دق لعهدیروصیتدداوار ادورادرهمنتنموراطقاو ق افق رفتم یس هند هل غز وب تکروهدایزرب |

 رخ هر اواجه بواالعم نوضیسهسدالمقلوا یراتفالخ نامزهنسحو تنطاسنرصعهضابق لاکر لعبلط |

 یخ داون دہ عو یلاعت هل ءاشناوانتو سایسنالو اقورع مزاتنسهیس هلفاک ( ناشر ع لیفک ءاذلانا (عارتصمو)اعد]
 ةجنرتناعتسلا هللانانعتسم ناسهرلغلواانیمو طوله قلو . ییسامالاناسنالل سلنا ةي اسد ةد اورپلتم
 عماجودعاول محو ی اشاکس رفلا م جوى دو ننهرفندا ةة تغمر تعم بتکو ادا لق عضو همۈد سه تاک

 | یصقاو تاغللاة ملو هند دور داصلاحاتو همانف شو سرغلا عاج وهلا ةمعنو یعلحو یروعشلنهرفو دناوقلا 0

 | ننمول تفت هجرتو یون اوو یرتخااو سوم هو تاغللارداونو لا حاصعو همان هش تالكشمو تاغالازنکو برا

 هیفوصتاحالطضاو فرش دبس تافب رعتو تادرفلادنارفو ىسع حبش تادرفمو ناقتالاةياع هجرتو هیضیفو
 اضتقالاتسحهب ۱ او یقه تکه هن یاما لرد ولو همااع بل اطمو باس اءصاللخ و ییمغج حشو ص وص حرشو ۱

 ندیانظاو باهساو تر دابمهنقبف و مقرتلر هیلب تقدرظن یی دعت هدنباب قیقحتو ف کو ییفولوقسطتو تعج امم |
 ءانخو مدل اماهح راخهوطخرب ندعوتلصام رج مره دنع قلو اق و او مو تمه رصق هه رظ فاورا جاو تدا ع ۱

 جارا ییهماح ند لطم هن نعد تصحر مدعهنص وصح ۴ رک امد اف تشکناوس حج وند جراح یدهنفافعلاتس

 را اور اهز لاکشا ناسوراصثا فا ضوا ضعد مالا اعر د تلو حامداو هفاضا هدناز تالکن ده دماخ هر ق هنو
 هدنزکد تاباکو تاغل یییداوایوتح كم وق رغ لا لصاوردشغلوا لس ذو لی هس ال تالک لدلقلقادنلید ||

 ماظقنالا شوش مو ماظنلا لث یکه د ضن مرغ لال اره اط هلغم اخلو ا تاعام ههر کا هحوتعفم هنسح تاسرت

 لغشمو هتش دز اند هعاسلا هو لکشم یا قلوارغظو لب س رسد همی اکو تغلرب نانلوااصقتسا .یشانندنغر دارا
 هو حنو تس مری دغ هحردقو هل غخلوار کی یس ځد هد نتو قیسستت نسخ هل وس و زینیعرستلا لج ال هل غوا

 یترمدقُ بحبو م یرک ذ م دقن مو > ی لصا بحاصو ر دریصقتلا فرتعمدبع ربضق ن هذ ظوممقمافوارییعت
 تیثاهتارع ی ع هراس فا عمو دقت یار یانعمندننب یس هفت فا عم اظفلر لر اعرسمزاتسم دعا
 هب هقنا تب رطب سپ یدنلیقاسعت هل ءاشاما هیچ یاقبا یرلهدیزکرشاو افتقا دن رهدیدنسپرثا هر ےشرتو
 نابینا تار ذیاضما هدربسبنامزیلاعت هقیفوَ ر دیا تقدو یرغل اک دنهقنتو ےیض وو تد اعر ۃ ر دملا تسح
 یان هطیغ هژر نام اهج بانج "یان مانو فاطاس ترضح یاس مساواهدمو م ونوم هبا عطاع ناهرب هجرت د عفان
 كلف هاشنهشز اشکروشک هاش دف تمدخرذا هرج ةماخ ی ارس هجاوخ شیو )رد شلو ای ركلا فراعلا سش

 ناخ يطضمناطلسش نیا ناخ لس ناطلس بانج نامزنیقاوخ ناف اخ ناهج نبط السناطل او تحا تمظعو هاکتسد

 هوکش یار كنرواو امن انهحو تذظاس یارآرب ر مالاح (نیمآنارودل ءاضقن | لا ةدب ۇمهتكوشو ة یوم هتاود تماد

 و دخت )داش ماع ها شنېش مظعم (هغلومل) دو تخق یازف قنور ملقا ت ةه یامرفن ام رف ن اتس ییکو تکو شو|
 تعنانصنا اه ناسنال !نعوناهخ نعلاناسنا جا جالصدسح ور اع ماظن تیک ر زینسکا(هاکستسد كلف

 | ضب تاه ةیضان ةرغیرابرهش نیبمصت یرادناهجنیکن صف مانالا بر ماکحا ماصعص تمارص مالا لاج
 نارت مهر نادم كلذ ةت ك الاخ قا هافص میش هکرد ت ءا:اکر اہ نو درک ءاش دایر ازغ تعپ رش جارد ا
 ]| هسلعا ناکما ناک ك ر ہیرا اقا خ د کمی ر رز له د ةر ر کتش فابشخ د لهلورادیاج همان نویخ هکر سرب لا هسلوا |[

 || ندر وص شم و کن اهاکح طر مب ننانشخنور ھم تاشمناسمآریب یاقس وارا ہتعاوزع نیک ب یز هک استر |
 دوخ رونرپل هل داخل تمذخت ناعذو خورفیماب هشاشرهدنرابناطلس یابسناعمآ یارسسدقلاةمضخیو ناس ||

Êنوراخ اب تسحداب راکشن و ودن کما ٤ر دل ازهف تیسناک؛اناشو تزدقعوتعفر و وخ داوا نازودو ی : والت  

 یکی دت نا نالیو ٹو سم نار ہہ یوا اورو تفر یاب اهدرامنا سه هح اس نع نیا بالود نیچس ۱
 ناویکردنانمآو ناهز نام یوا ناورو دخان مکس هبناجو یاجره نوروانص نون یک یی دنکبوارارمسهتع |
 مانیخود۶ ماسح دقت ناهزب د الد غار و لزم نق واح هت للهدافا تدعسم ءداهسلاراد تمدن ن اونا دلت ||

 ید یش زخ نیز ساطنرب لیتر لادن میوضع هکر امد لک قدرا هرو اد داس اخر هزار تما للشام اچ
 هالدا ناک وخ نیرق تمنع نیزر خزسورارتم_ هلزلسا قوا نک یو كاب یفکسوا نوتلا هدنباطتشم تاکر ورس ||

 رد شل واراود نضرم یال ب مزاک رس آلا دوس قلوا ناور شر اد لو اسپم دتر اه دخ هر اتسم شخ هاش ناک کر اظش
 رت دواطعژ تر دقلحز تاکرزقدماطع باتقاو اس نیمزو یکحس هنامز دو تعلط یر ت شمو عن

 و را افرا سس سا او و یا رییس ات
 تحت ِ دم ی وسیع وب
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 لب زسراکدابرب هراکزورولنجو ددحرتارب زکیدنک هسا ندکساد اناراتوناکتردق وو نانع یار ا هی 7 وه اک 1

 یس هیدورخ الال لو الات کر ونلوا نطهبشاو یر او هوا هل محورهزک وا غادناداننن نکق زا ساساوعادیاو جا نوا
 لضافاهکل طافناهرب تاک یتعب ملا تشو ماف نالوا ےک در تارا هقدج “ هفدحروزو لقلهارابتعا دا

 میام نالوا لوادتدهد عراب در دیرا عفا ضيفو مهاجران شراترضح فاخ نبیسح یربربت ندشلتف

 مک انغل ی نهدعاع هح دق سو فرعاءیحا لکم وق نعت اک ن کل بولوا انشا لغو نیدلومق اتو

 1 اعد شاواواوطتتب اوف لفاکو یفاک ی یهبدب راخیابلا ةحصف نایلطصمو لذاحو یواج یهر د ف املا

 مولعیداعد ضع ال« فّوصتو مالکحو تمکسو موخوهتسدنهو تنهوهراغت.تاغازواصم ندزونوا

 زدن مورعو لوبقم هدنرادنعموزوسرف ناروشناد هلو لوبقلا قاتملوسفل نم هلغلوا لشه هی هراس
 نخاشاترس هکردتعهبو نسحیعک الاوبعاکریو تعلطدرهان ةدهاترب هلمج لو هل بلج خان لوا للا ف

 تفا6 تك دز رادهتشن تلامحان روج ٥و تبهام ٌدمزال تحانصهدر سحر رې مرد ناور وردګو ن ]آسم

 هل اف ردع ردا تارشی زما تاتع لعل ةدات معرب رت اک زوج یو رد تسصاحیاضتقم

 سرع او چ ندبه رفت توی اش یاضا ارس یل س داع لوا

 یراس ارتا عابطناتغانذکر داسرف درن نالوح و هآ ناوحربا تم تاک لوااو ردداشک انفاکیرهسز امان

 نادیرن لف دن  هلالدو عرب نالک لواوهدنسیزاجس ن نع“ لا زب لددعهلادتعا غانورس لوا هار الا تنهنمان

 افشهفشو راوالا علاطمح رش ینا شرفا دیو د تعلطراتنمنتمیمارالد ئور بارد شمال اهدروزپ ادقناج
 یهتسدزتس هتکن لوارنه(امازملو» یجزوسرب ال کاخ نهد)نن دیاوتیاش فن رصت عناکششوسناکتسنخ یناشنچ

 یه هنسو فاص تفص تنس لها د .ةع فد که ةاقلا تفاضدقله دنناهن ناهدناس عج یسدقد اضم(ر ردهد رست

 سانتمزلسهدایز امادنسلد ی هاا . رو نوزومهدس اغ کل دند قمامفا فتو قاري تنادد لغاناعالاشم

 ردزابدنفسان کش تقاطاما لاح ی وجودم ؟لارزغع نوشت توغ نل هاش بوخ یلکشڑذاضعالا

 نکسآیمح مالغ هحرکردزو داد نیقاما شکر طاخو شک ی شاع نا کک ڑم زو سرک كن نک لیت هعلرت ی کرام
 طخر انغ محاریلادفاو "شل نا یرمشمه یراذغ ه غر دمر خد ۈقن تمافگتورش ار

 مع شرق یرقبع شوینونک | اجس نات ناک ناش دورت لا کدام زو شننه یرادیقبک

 هغاؤ م اماف) ر دنیاست لع حد تااح:نالواهدنآ یمادا ( زدمسکهقشن گرو درز فاورش (ع) هرکی ولوا لاۋ
 هلیسور یاس ز ر یام دیس هس امو لا هدنصفزممگرب یراکهتنفلتوا» لتفانق توا ددنمادنآبورو ّ

 نندو وم هدعامدنالوا لوقع عماشا ریسه ےن یتهعاف تمانقرابوق ود نامزوا هان امادیاهشنآ ص رز مار

 a :ودقنازدوشتسوا تما نذومی وس درذکی زا تقورک ( تد )ةقودصم ترض نض باز ارغاشم

 هد تاس لوا لطاعدیعوا هحرکن ولوا لاتو زق لاش بقا پس لا لو بدل وب سپر دلکد م ۰الک یاج یلوا ۱

 ِ واوا یشدلوا لوانعلا دی نما رهلا نیا ندا همن ار ضاق دنلا مدعدقلوا لت دانو غلاه ییرلادیعت هغوو لحار

 1 -لشالا هاهو نانا ی هلانابسالا نخ یسهفطات مالک نرم ادا رەد زو اھ لب

 ا و چ تکا نسع لم ا یاسا هم رک ررر هس ی نا ا
 ناسک اخ رور فک هشدامزارمتوب هلغاوادا دعتساوق وش یوزاد یورمن یمهمهاس تئاص زن ندا و ۱
 زاغ انار نا ارکی هنر نا دلم ارکناتکس لوا یمیداش کھ ئاوازف ڈا ھج نانمهناک ل اع اردسنادولضف

 دلیل تانلاتوعد بولواز ادرب همعنزاسمدلازاوآ تسردانو تسردهدمارالد ماقلوا زاسان تک رطمو |[

 *یاعلا نعرا فرط اخو یهاشدآترضح «یلاع عمطهقشب ندنفح هلوا ليز راکد ابو لست اراز لسكتلا ف شت ||

 هاشم فراعموهعرتحراب |هجسر ور ده اکخ او تسارفر هو نزع یتهلاماهلاطبومدک یهللالط نان

 ۱ شاع هدنرابروآداذرو درودویو دخ تفالخ دهع هلرامروس تیانعدناوفرپ دناوهلذبهنانراو تیغرو هجو نسخ

 ]|| رومعمو ناسخاو لبفطاع رول ندان وبا مه فرشات چ فر ط لا قم ورا با زیور

 قاور هنقانط ةعماسزادناننط کر هناهاشقاسنا تباحاتاوعدبممز قاضتانادز زکی هلغلو !نارکس -غراکهروجن
 راردهدنکلت اراک ز ور دیحثیارم دیر هزاکو ام فاضوالاهبر" دوزا شا هفصک تدد یر هناو مسخ راک ااو

 دم ھا هبا شرور درب لرب ار هناربغ> سرت نالوا نمدر دکتری یفص هر اکو هرکقتمهحولموسرهیدما

 تتار هد دانشور نالطاسکت یعر د تب ےک دم از یسک یی
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 رباك عمط دتتطلس یاشک اد خامزانورسقاذ (هفلول) ردعثومو نوتعمهلا هدرب هتتصار حسم هنالتلا
 ست مش تنطلسیازحور یاب صلا رر دنمکح چ تک عزا سه دنز دور هدنزز ېن ی ما تنظلس یا لدل ز انت ||

 را طفاطا ہا هاو یرایوریسخ ترا و زززا طما رطاةنو موتور وغت سد هيام یرابولدخ تلدعموداد

 هدنرادروادرود نانجدیعلا حابصكتر یهیراتتطاس ماکدهو ناوح هشمهوراهپ مد ره یراتکحو ش مان مورقو
 انع جتخمو تط امو ماعا عن منسم نافرع لها ناک و نادنم رنه لج و ماش یارعش و مالعاءااعةص اخماناهماع

 موهفو نوئف نانخا نولق یارمسنشلکو زت ۋارطم مۈلعو فرا عم یانةضلا ضور وغم وایرلس انعوناسحا
 لکنش یر صوق همظعاربن مک شکر نه نسوا ماناباتشقرب ضک ارذک اتردهدقلوانیرب سودرفزا سکتر
 | اوسهش لوا هیلبادرو هر هد ار ادم چ یراتفر ناش شا لوا لا نادقرف ست اکر زم م مود هندسه دل ال
 عقنوتلودو نیدهنات هرغیرالافاودعن دن مس كتعاصهو تدالخ ماعرادنادممو تماهشهصرع

 :یفدرپشعثو تربتصب ییادعا ةرصاعرصابةرغو تامو امدید همرس یرللالجاودج یالخراشم
 نور سژر باهش "یرابنارقنحاص نانتسالامب رسنانسو ترصنوعف ناعآلاله  یرا بنامرپق ربثأتلا

 تاتو ربو راکز ور ر اتک شن یراراپهتشا دم شروخرات !لئالح راز هرانرارهبولواترب رتس ددو شیکدب
 هدنر هناهاتشداد یاقتصلاةحود هیاسمالسا لها هبط اعوراصماودالد قراشمقراش یراراتسلاةرشابرئًامو

 غارف هحسجرممهدسز هدنرا هناهاشنهش اتقا یارتستشاک م انارو ج فاك و ناماونما ةقضنج نشنعدرم

 هام لوح یراهبنس تکساماط ایم ی دوز تا افک ی کا نوعی ر دلع تلو دما هم یم ہو ناتشمطاو
 بت اصو لازا یر هبا ءازآ ص ك رایه اش دا ن امز نازر نکرویبهاشد دع نارکب ةن نالوا یزاتشغو تیژر
 لظ مالظ هح ازاى رهان ردا دن لعاشمو تج زرار دم ەد کلاسمو ےھا نم شالت شالخ هطاماو الان بئاصم

 | دوعوعراشد دونحو تداعسو یفولدا هل ار ادزورف هع شارو هدننطا سوراق یا اوز هح اضاو توانقشو یدو |

 [ 2ب ویزا رنو نعمءامشواشو هدنمال سلاراد مهرضتنونمّولا حوفیذتمول . نیدخوم
 لهم عرفم هدنراسخو یرحریعسلعسالاٌلرد اریمدن ےھان یدو را غز تاغ ۍزا ج ةبعا هتفور افکلی ب ذاع |

 شاو« نبقي تسضرف هتاف نوچ هکت سی اعد نیا( تو )نیمار لوارابدارامتور هقنیلسغ عر کور امد ل مب
 (هقلؤل) تعاطتساظاکعلا قوسنایمه یهو تعاضر ی ةدنکفا دیو (دعام1) نیما صالخ ا ت دنس همهرب
 نالوا یس أبر, سار ط ھم یهاودطقسم هک اتقوو صا عدمنا کت نع ییصعم لوچ م آو مالمو یطحوهدول آد بع
 نمداسالا چر ثداولانا(تس) هدنلاصتا م امالا ترس ین هنس تردز روکا ندناتهدیشک ناتننعهن دم

 تقزامهعولدناکست نددآوفو درک ةر غو دالواو لاسعو تم اق ٌهطدار ك خىل تا نم اهزاکوا نمر طلا انچ تانا

 تمدشرب هحن(هفلولو) لاكي اراوسهیطملر هبدرفسلارغسموفسلاو تبرع براغ دابعتقا هللا ملا بار عقنو
 لوصومیک امهنتمهلص ( )هلو تمجرحرب هال هفآ) ل لوا لرم م لان م لوا ی لئاسد ل هلوا لو زن دوام
 لاغشا داد ارتب قاسیارو تکو ل هلوا لوبقم هنمزیافصل ها رکو هسذا ل داق هنعدنک ل هرو تروص هدر( هلوا

 لوبنتس یاساع-یوسمزاع ٭ مصاعیا نامههدتل ذم اند + ل هلوا لوغشم انا شعب یهدنامز رد یزب
 هدا لوا هدمآوتخزف مدربو لاثمناسسآهناتسآ یوس لاشنمقرهلوالاح بسحز اس هم زحز هلیسهدشن دل هلوا
 لانقالاهلق(هفلولو)تدج ع فععم تی آ  نعالاذلتو سفنالا یهتشنام ایفون سلال اا مضت نا نم لی عا کهن هنبط

 منت درکرپست ز دین دمةزاورد عارصمود(قیع خم نو آب دق لا قالاتبمک )یی رطلا یوطب نمهجوایف
 د | عماوحو قاوساو هقزا لرورفا نان مخ هدا نالوا صوصع اع لوازوردنح هلغلوالاتصتال اادحو :لوصولا

 یهاکوارتو نوت عناصعیانص عادمتساواشا-ءورس یراقاورنو درکروصت- عباس وروصتو یاسنااتمحماوصو

 ارس رف لان تو ناوزاس آرا وکسوخ مقل هبا تمې یارسموارحم مانیجیازاغوب نالواسیدهاکی اب سماخ
 باطبط ؛دینراواواو نکعیابروب ظر هدرة م ؛لوغس رب هارد قاس قوس هرکصاداوه نحیافیتسا
 هاکخ یمادوم تاودلار قلا تاودالا متهرزوا دانتعاو تقلا قب رطودا من هرو سدر دشلوااوس یب لد بارظضا

 تاحژرلا ناشر لد اقمو تاعملل |تاعفص هل اطم هصهاکی سه وتکمسقنلاباکلا سد الا من ورب رخو تناک

 نداق را نالخ لا اوافضنار ارعا نوکرب ںونلوا ل الو مانا قارؤ ا ۂدنناد رکو لاصاو راک اهدنراذک لا ریذنلدبتک

 لالخ ضخهدنلالخ "هند تروا لاو لقن لوا تو هلع تمحانضم سوک طاعت هلال هدنخرفتادرب
 ناهزلاهبلح هدازت یلیکرداز یر ط هما هدا رب داواناسن نسج ناشفدرمز هنوکو یشانندنرانا شن تلاتصا

 هجری 7 جز
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 ۱ تاکللازرح لوارد رفداكشم همابعلوعسمالاب لا غنکس هم اع ةماشندنعاعشلا هل هاش لتا زهك تارا |

 هنوهاللا نوتشلا ماکحاق ىلاغلا .هموشاسلا توعنلاح نعمل ةسدقلاهنشمطلا ن سعنلانحاضیسنالا

 ناک كلمو رخ لسز هاش ماخ) اعضا یا نار ارسر الا هلق اسا قط ص ارب رسزورس قباو دل هقیفد یراق تن

 تماخوفا بیز نعد رش كاللا لساک اتن اند ضرالا ب بکو کن وبن مال ارن( نیکتر ززد هدمآ ناچ وداز شما

 تعشلا ماوذ قیقیرطو تن دارا دااشزلا بعلت تاالسوره کس لا لا قرضش نوه دوستی
 لدرازهفوکش یب سفنلا سنا برع یاههر ےع لرل د وچ بقل یا هاشبرعلوسر )رد تب و ھت ضیقمهدیمالسا ||

 لفه قرارا ءاعنلاقامعرفو تانا ملصا  دح ةد سر ٠ قدومورهف هللاةرذحشو امت ووشن نرفهدناجو |

 ییعمدسع او لوا رادان و شن تو ناسا لغ شر همز( هغ8 )زل وارا ندنوالسسهدناقنا هرگورعهدنایا :

 نعیطس POE ناتنسدزه لاا توکلمو نال زۇ مر یانشآ توهال ثاف دارس مر تشع تاک هال توس 1

 شن رک نل ورعلا ناخ« ت وعن م محلا ناسح حودم (هفلول یویوالاوهنآ نارد یخ یزد یوہلا ِ

 كسرلت رض ح قاضشاو حا مه عوج ایم م ةغىضقالخا مراکمرشمار صدام نیاونآ س دد برو بر

 داتر الا ةيفوت سم دارفا هکرونلیق هناعراضة ضارب هضارع هن رل هره نة برت اسباب ازتو هر مط م ضور كاكا ||

 یودتما ءالع هعوقههنالوا صوصنمو مک یراذددوعو )صفت هنعونخو صوصخوزا شە ندم ایش أ

 ˆ2 ىسەزالع قمروس منع دشنو شزاولئانو رکن د ندنراتوب فرمشلارصخت+ فرط یدنک رات لا |

 نمراچ مراط رسمه هلا لوک اوکسلارت اس لغردنلا لل ارمقلا لضفك د اجعلا ىلع لالا لتضفإ یاهوحات یرلتشتم |

 تو دیانت تسلط ارپیسرتزب ۹ ءان الاةثزو , ےن افءالغلااومرکا انار حان دیرلتفاملو نایاب الا :

 زارفا یس هن سامو دیتا تنو هنااا تافل ل نالوا ما صاقشا .قتطاونرا دمو مکحنو حنو مزلعةاضا دام

 تمكحناسل بهذا باز ازم نلاعشالس لاخلا ژن رردلاةس سر الاوةس رغلا ةا لها ناسل هدننفزارپاو 1

 روی ةرا بعلب لغت واناتسا د دنع جس یران اسلا بذع قطان ی طوط با هیسراف تاک نحو نالمتس تدنزالاتش |
 تاتا یتزاف نااسترضح رم_طخ اب داش اله تار ت هراناش یاننغا ید كن هتزد تغلب برعل :

 وسرا ةا شش عاق لا فو دالادا قت وا لكف نجلا نممالس( هوا راب دوس بیمطتو ||
 رامضمناز ات هک لوا لمعت و هست فودصو لف رتو هبضرت فولاو چ لا ع دج ا یجما نا یوسد# لسو یلامو :

 حر تب تا دیو یار 2اکلوایمب نورما كلوا رايخالاعج ناناوشب و نوسأسلا ن نوباسلاو ی

 هکر وئاوا مدقنو ضرعهشرا e ارح با عصاو هر ساو بارتاوةزتسع نالوا نیبم :
 زارباو ترهاظمرا مطا یرب ره هدشاب ناغرف نر ماکحارکا اج ےکخو نایمالسا ماوقایاوق وقت ۳

 یرانابسلا عنقملصو عطا ناهرب هدد ةادع یواعد ق فور ۶ نیح یران اعمللا عطاسفیسبودیا تزرابم
 رهاوزر هاوج و منع لاحت های شر رد شاوا خان ناس هدنددم عرشهعرشنسن کر تار یی

 لنز ونف هنچا قلا سو: ناسایوررو دصل خاش هک نا رتغا تماصا ةبشنادیر او مهر اوفو نا شن تداحا يعد ا
 PEREY ایران اماودا د لساظ لظ لغت اسمو ناتننح اون یامغب یان یکرب ی ل درا نحو ن اا تیا نالغو ۱

 ےقتسم ند نان ماعد دہ م مو ق عی شرار مت اوقدطوم مراکمو تادعمنناوقخْضاو جانم اع بل املوا :

 نیرکناطلس ۳و ید درو هیت و فبلأت ما لاوح از ابیقسد

 لها نامانع فاطل او دوح.رءا اوت دک وم فالصناو لدع دعاوس دت وچ نا معلا لس هیارتب 2 نارودكیلم ۱

 دشج ی اقاخ نامدود لابا لیابلنس ناوک ةلالس ته الا هلسسلس لملسنابمالستا برا ترس تاعا ۱

 نر تلالحو ها uz هجرد فرشلا نچ ب طالب "باز ةدانعبسلا مهسهایسپک اوکدیشروخ اکر اب تلف :

 نیدزکر رم( تد ) تلمو تل میم مع نوه تعیرشراعشز مظم تساجو تحاع-نب ریتلاعرمشمتمارکو مرکا نیرخلا
 نققاناق ۳ تانارتلازال ee EE ۷# ميقتسسم عرش یایلع یک :

 ۱ دنعو فط فش » نان آناتسا لر لنانللا لغا نانخ طار هطا او هل ا هنان دو هفستابآ ت حرب امو ةقفاخ 1

 یرازشجادوبف نالوا تاتش یانو طو تنطلس یاهمةر دبد کسر ول وار اشار ان هن رات قن مو زف دقرف :

 تو یھ مو هقم نل رک فم نال لاور منم زعلاو × ےھت ہم دجلاو رشت نیل اف( تد )کی راب رادجات رغآتاذو |

 رذلاتسو نیک یاتعم۶یغمك نمط «فاذلا ردنکسالاما خاتا فن و دن اب رذا۶ییاعاهیفد ۳ وءاشامهللا یلاعت :

 اقلخ لحي نا هلبادازااذا یازعیار غطو مش مو نت لحلب ضرالا ف ةفملخ لا لع حان یر هناهاشناشروشنم



 ۱ هساسناصاضما صخاشا ہل ےحو ه-حووو حش وو شرت هلباهغلتومان تاظعاتراعاو هوا تاغاراعزا | ۱

 دنار نسوا هک یازره ( هلو ) ردرلشمروس ع. واتو ےملت هنان ور بابرا غی دلوا بنار تانآ رها ظ مرهم
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 شتاض مزج هک ن اور شھکرابرب # تسا سو ام مد هم تهرد سدة ور اد تسا سو دق سرقا ضیفز کی دج

 نیملعو شرع هکیاد رثدنم دما تاد رغم ا دنارف هموظنم هکمادامدتسا سوفا فز نابزو هک فرحره
 قیاقحهلوا نینقم ننقتم نناقلا تون لاللا كلنس ظتنم دراولا ةَراد دورد تاغللا رهاوح ٌةروئ:مو

 هل جدحومو ناکماو سه نا تن عدبمل وا اهلاواحررارسالا ةعماحیداعدو اننودج راولالا ةعمال

 تانالانعهتس ادحو تنغتساو ناوملاهوهق"یوهلانع هتسوهتهزن ناکمو نوک تادوحوم

 لر ناسلربییفیکو کیف تقیقحو لاح یارببعت لا تغلرب ییدحا تاذهنک هک راثرضح ناهربلاو لیلدلاد
 هر اسدقمهاکر دد ناسلا لج هتعن نعرصاع و« ناسللا لکه فاصوا نع لک( فو )دلا حالا عرب رقتو ندب"
 هضاض هحوا مو تاسقطسا هعیرالوضا ةحزا# هکردقشلا ىلع قیقح هنراسدقا هاکر ابو خور دج
 لکنسحاو دوهشاع هتفایروص ندابفازنکتنکناک هناکیناکم تایهامرهاوح هلاتولع ناکراخایف
 سفت سفن ةمانفرش نالوا عاونالاعدنا بودیا دوخعنادن عیانص لقاصم ةتخادرپ هدنسهناحراک هقلخ ىش

 || ناسنالاانقخدقل هعاربلاةعبار ةعارردهناسفت تالاکو تاکلمرئادصرداصل | عماج هک «تناسنا
  PFیهقب اف قرد لواو عارتفاو عادناربڈی هزار شهد تبعید تفص هنکتمو عارتخا نسحر که ساب

 ادتاهرکصندکد لبا زا سنماو لصف لضفر فو زارفاو صبصخت زا نجالاو سا نجالانمنم هلا هقطان هر توق
 | هن لری اعشتوفصر عاشم فیاصافص تر ات ضح ر شعلا عم عسنلارب دا امالسلاهیلعوانیبیلعرمشلاودا باج

 || ندنراتب رذروذ شروذوالماولالماءاشناوءاشاک ییایشا تادرفم"یماسآ اهلکءاسمالآمداژعو یاوفی
 نرل هنسل هنسلا موستلاةرعش كسراطاهراو رتاعو باع لجل و طابساواسا هحدوم هحودهلصاح

 د تسواهدس الجرب د تقسو تسوا ہد اش هحره هدنرارب ٭ واتسدلول یاول تالو ا لزا یکی تلالج مط ےس لاعب ش طل کت سر ءرکو چ طرح ناوک رب شاعهکتسیجلع  هژدصالفاتسجیتاوه | داد نزاو و رددحاوهلاانهلا دصاقملایصقا هدلاحره یسهدیرف د# دناوخهلكيرشال هد حص |[

 یرح دوشم ارج « نمهارواهنک هدر ارم مد تسوردنادچټسم یزاس ددم دع تسوردنادتمد ردلدیاود ۱
 تاک ناععت نا تعنو ره طمو یک ناسا ناب سدس هو یافت تالصا وتم تاولص تالل صو ي ت

 تاعرا
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 "ارت مو راوالا لع لضفتو لثاوالا لئاضفرداو عفانلا نایجتلا عط اقلا ناهربلا عضوا ثیح هرجا هللا لغو هرذ هذ
 نیل البنم هدوج لازالمرکالاهاشنه اش مراکمو مظعالا تاللا مرکلاو فطللا مراک اهنم لهأتساف رخالا الا
 ناکلااذه عیطت ممأب جم رکلاانناطلس عیطمهلب نا مظعلا لا نم وجرنونمآ نیلاعلل الو هدوحو حربالو
 2 ` ني زع هلال ع كاذامو باک ءابدا اس الا دالا لهالةعطع دم لع و

 فب رشلا معلا مداخ فنعضلا دبیعلا هيتكك
 هلرةغرب مزا ةن دج یض اما ف یضاقلا بعتمدجش دمسلا

 هزاکس هاب

 نامعانس تانآهصن هدنسلاور روصفالتخا کر دناناش ۳ ۳ دنوادخ لواناساو نسا لها هفاکس اس ودج

 هردان تام الضو ردناباعو ىلج هلاعناع ییطدناهرب عنامالب یاغصلا ةد ناذدتادحو يسم هضدو

 ليس هجحدم یوهلانع قطن امو ناس زه را آ هزهم لوا برعلا حقالنا قطن قوطنم رب ناوک انان وک
 باحعاو ل ۲ ةتاع نالو ایس هغب رشثب داحاةاوروهنایبتلا عيدن لوقلا قداصلوسر بانجنانمدزپا هد رکشناتس
 اقلعملعلا ناکو لند اونع تح اضف نال رابه نالوا هتهلاةتیغرانخارمشبم هکردنابسخ هنناونع تمارک
 ةر ردلاةیسر اقلاو ةس رعلا ةنط له ناسل لث ام هنماظنلاةب ردتالکو للثمقاسغمناس سر اف لها هلال ابتلا قانعام

 ةالل اسغرت یکیدیاالعاو نسح ان دهراس تاغل دلم هنسر فو هس رع تغل سر عنولونابرج یخ دیرش لالز
 اهلکءاعسالا مدآ لعو یاوف رب ےکح عناص بانحاذدعد ردنابلاع یالع ناسانشهقبقد مواعمیراقدروس نالعا
 هیامرش هلک | سهفت هنوکلمهکتالم ید رش لع فرش رلتهخوو ملعتو فشک قایعسم یاساهیرکتاذلوا

 [ لا تم هکدافم اس رع انآرقهانلزناانا صمصخ مولعم یکیدبا تغلغل مدقاندهلجمولع لص |
 دنقدننامو رتسرمش ندهنسلارکی دید یسرافناشفارکش نانزیحن ابولوا موزحو هابتشای یتیدلواهس رعتغل

 هاکحوا نازاورب الا لامهامهولاثم یطوط اصوصخ رکشو ریش" تشایمه هدق دنلوا حملا برع ناسارزکم
 غم ندنسلج هک هبامورهت مجرتم یربغو ےجرتم هب رع تاغل تتک هلغلو اریهشودند رب یسک ا هن اشذاورعش

 "لر اکنهرف نانلوا فلت ملقم هدیسراف ناشن تفاطلنابز نکلبزلواهب اغلا یصقاةدسرهدنفون طع سوما

 | لغلوا دیدیو نامتسم اطخوو مسهدنس هل نامه ران الوا تفیذصتهدمکرتنابزو د فمر ع رص تو هطدار ین یرتک |

 عطاع ناهرب باصن تعاربباک ندهیرد تاغل تافلًأم روم نالوا ماعا مالک لکا عماجبرعسوماغ لداعم
 م هنا دنیتسم مولعم یطق هد هی ذا ناروا هلا ن مز ن ارب | ی اغلبو نهرتم یکی دیا عطاس فیس هداع تم تاما هقمقط اف

 ننزان دهاش لوا نکبشلوانعمو دوهشم هحرک | یتیدلوارمتعمو لوم هلت اغ هدندنعلنسهلج هرزوا ینیدلوا

 زان یالان هدراب دوی رفت قلوا سون مرغ هب یورهاکر اکر اتشکر نمو سو لم هل هتفاد یولرپو رد یاس ز یاد
 ایریا یاسک |ندلحا یدتازاتندزاریا یک کرک قرلهومتیدالهتس هنامخ لالدو میعو یفاومدنمارتو

 نونلواقفوم هسک ر ردد هتقووډ یخدهسا جاس الارهاب هپ هجرت هدنروضنسحاو حاتح هراهظایرلهوشع

 هفراعمو فراوعرهاوج نماکم یتاکلم یکلمتادونافرعو لعیالاکرازابزور ناو نغتلدعم ن امز یاعتهدمح
 نادردف ها[ یراقد هاشنهشنانح هلا ترمضح لیلظلظناروشنا دةوروآ فحت د اةن یراملاع عیطو ناکعلاعناک

 عی دنزرط هر و صح ان دهجو دج لذب 4 اسد نچ ورود تم فرص هلا ی عر وزر اش هدنراتنطاهدوعسم ده ع ك رات رض
 ناوارف ماعناهتسیابو یهاشنهش ناسحا ٌهتسد اش لهو جو قلطم ضا بذ فاطلار م ظمو ققوم هب هجرت نسحهرزوا
 رسو دنجرا كنامزیالعرداو هباشناورعش هدهئلنهنسلاورهاب قیحاحرو لضفو رهاظیراهمهدنفره یهانیلاع

 لاکو ناناش هر هناهاش ییادردق ةحاس طسد هديحالاسفن یدنفا مصاع دجادیسلا ند مارک نسردم یدنلب

 یراع ندام زاعاو لحم بانطانابسج هریروتث هنارآناهح دشروخ هغر هلا ناعسادراطع ناشفارز

 هاکحا هاشنهش عبط عوبطم هابتشایبهلناءاشنا هلکع |تاکنو ال نم لح اجر تم تاراعتسا اهفیطل تارابع
 یاندناروشناد هفاکر شن یس هرشکے سن هقاف اراطق ؟هرزوا قلوا ق اورسخ ثنطلسدهءراکداهرکصندقدوس

 هدئیاب لر وغ ایحاو رورتسم یراتلود باصتفراعم باک نالوا یاتح لج احا شا صوصخ اناعد تلجدنالا
 ۱ i زدکناسحالا مع دنوا دخ ترضح ہداراو مما!

 ۳ یهارکاخ لرصع نادنمرنه ۱
 ۱ یهلا؟ ی هژهدنبهننمکح

۰ 



۶ ۳ 

 ات سس

 ۱ قراوطن نع اش لج نو درک انهن دنرآرب بانمنزدغ ضتنو لوش مند ناز رپش فراز الو ضالآو ةوتم

 ل هدنفا مالساهاشتهاشو مان ءاشدابنالوا ما لحج شیاسآهلیسو اعم :یلوولتج یهولتردقولتمارکو ل تکو را

  تفالخ یاربتكنرواو تنطلسیارا ۱[ هکب را ن )هاست لات ضیف دل مور قابلا و

 ۱ 2 هدیزانارتقا تنطلس ناما منو لابلا هغ يح نابلاع ماع هدنرا هباهاش تداج لسلطلط بودا

 داتعالایلعو لاصعتسا صرعمیاع شینحزادقملا "ل اجراآ هنوکول زارهرا راز ھه

 لا اقرتیم ندنرا هلعدناو دناوزدناوفرب دناوم دادعتنیاو تیایجیاصا

 نمالا ینلاتمرح نمآرلهوا

 یسحوهضن رقت ۱
 تانيا تما تهانو عطاقلا ناهربلان تملک ةنساالانسا نسو تاغللاوطافلالایم ملعن ماماناع یذلاهتندجم ا
 دز علا هتلاسر لع لوقلا ج تاو یا یالا "ینلاوهو داضاا قطنیم جفا ىلع مالسلاوةواصلاو

 تععمالو هلثمو هرمظن نسل الا نکن ناما نبع تر ام لیلا فیاًتلااذه" نافدعدو عج هبصعو هلآ یلعو

 اونم: ىلع دتسرافلا ةللا تتکیم نوت هلانم لعهر "دل مست نم مس ام حس دو اب دعو هبنسماهفالاناد ۷

 ة رانه اات اوپن فطتخا ثخ مجرا رد هذ بدالاو فرظلایوذقادحا ىلع بهذا ءاع تکی ناب یرخوهف

 راف قمشلابصق زرافة نا فی ءایسق مه نیدلانع دارا هبوار شتناو ةنردلاةءازد ف

 لازلا نع مصاعهلا نا تب زدهدادم دعا يع تلف الو فلأتلا نیذاسم ناسرف نمهنارقا قافو فینصتلا
 || ناخر لصالابحاص یداولمءافلنان طاومو مادقالا ىلا نهفءاطلنا نع ةعصعلانم هنفال هدابع ع نمعاشنم

 نم عرضتلام وجر اف هناهرب ةصتن ةجنرتلا هنهتوکلهاعةملوتللا تردابل هنارغاو و لاک یاس ایا هنازبم
 ارتاوالوا هنندخاوهلاشماو هب هاب تایی نهرذقءالعاو هلامآ حاحاو همارج چرت فاعساةبئاطلسلا ةتتسلا =ارملا

 نیعهحا هبضعو هلا اوچا دمسیلع لبا یلصو

 هل ءاطنع دع دیسلا تعطیل رءال !یلارشفلا هة ۱ ی

eةنملسلا زاد بقا فی شاد رانا  
 هاچ هجا ضد رقد

 هاو مار e هرجع ىلع لها مالظ لهلاروش حازاىذلأ هیننل كن :ز 2لتر لالالا لهاا یاس هادم |
 تاغللامج یوالت !عطاقلناهربلاباک ناناهربلاو لیلدلا نعةنغتسللا تامتفلا ی دهیومارتح الاوهداحنایلوا ۱

 ی ذتوداتقلا طرخ نم تعصا اعئایم هجرت ناستلا هر قعلا ةنسلالا نمرشک ىلع ی :وتحمانانشلاب ردلاذب ردلا ۱ :

 ةعاربلاوةعادلارامضمف هالصم نانعیراثیخ مجرة ازد هتفدابتک الا لجو داپتحالا لكى اةجاتحاهین اعم ۱

 راق اذو مرور حر دارا یو جرت ناو هناوروتنلاو نه مهقلع هب قلعب لو نانلاو ۱
 | هتشخ ضرعدقوهاهو عدناو عدتناورتحوربعو یشووآشنادقل ها ما نانملا ے رکحلا لضفالااده ناناوالا 1

 نسحادق لقب نارورضلانعماز منا نم لکه ذه هتجیرت ت غدر ا دلار احان مهتننش> فام ضرغوزهاو دانم

 كشلاءادر عدصت قادير سلاب رهظت رهوخلا ةطصالخ نایضقنا یالادمالا نم قضماعف لقد قز نسح ام

 هلومأم بوم ebî اعساو مدارا عرق صدای رطو هد مو اطلسلا ةمنسلا ةقفسلا نمعرضتلاق ۱

 | ا ۵ مک یاب سولاو

 ریست تفت هم

۳ 

 ی ی

 یو تست

 ینطصم تزعدیسلا ىلاعت هبلاربقفلا دبعلا قمن
 اقناسةنطاسلازادبیاقلا

 ضد رە

 1 میخ زلا نجس رلا ندا مست

 اإ۵ 1یلعو نیدح ول الاکشا ییععطاسهت احوررب زن نم لع هالصو ندا ل اک شال عطاقەتسادحو ناھ ر داد

 ۱ اناکل ضفنا لاح رلا نمةسا ارفلا لهادنع مولعلا نم ناقد عدا ما نبدا رارسا نمهناسل نع ر دصاماوجنرت نیل هب اس او

 فوت ناکتارابعلاهلقو املا :رنکعم هناالالاجرلا ىلع سراغلا لضفک سرافلاتاغللا بتکلع عطاقلاناهربلا
 مصتعاف فاتنبعلا صاع دجادسلالولا اعلا قد اهر دص هنا حرش نا تاعانصلاو مولا مرتک

 نیبلا باکلا كلذ تامصعتسم 2 کلات ةصنم ب ن ا نا ولا هبرةمصع صاع ةيماصعلا هبسقت ||
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 ضرالاق هللا لظ ناطلسااو رهظم هنصوصخ# ءیلجت ةفيلخ كانلعحانا نوح هكر دول باطت سم باک عح بط بس
 هفرصتم وتو اعن د حورقارضح مارک نقاوخو ماظع نطالس نالرارتزاتم ندناسنادارفاٌبماع هلیصوصنمرمس
 یورورا دیکنورظات هنس راهناهاشبلق ناتفاهشمهاب رر نعد امانارب ل ناجح ےشج یسهسالمقلوا ما حاہشا

 رطاخ لبم نعد راسخ الا بول مه دتعداتم هن رل هناکو ام لاب صرة شدن راو محا سار مةلا ةر ھزانرب ورید هفاک لد

 كماوعو ضاوخ هم طاقو مانا ع و هسدارولوارادید هساج هن یو دخ ر خاد نهد هج وو راکر د دهتع-هن یوم ىر خاف |

 رب رس الاح نی رب انب بونا فوطعم هاج لوا یرلهیعمص تابعرو فورصم هتع-لوایرل من" رحختاهحو
 ۲3 تلف بطق تط رب ره زار کد وش:اسربک ادهس یربکت فالخ یاری کیر او یمظع تنطلسیارآ

 دارس صان تدانعراخزرح 2 تفطاعرا ردمربااضس تامحان ر دارع تعد رش صان هرعلالحاو تبث اةرئاد

 زاد رک | ناخ یظعمهاشنهش گرو شکت فهراب رهش بانجو نارکس تفآر حانج شفاخناسحاو ||
 ينحر د نج لد شالود تشرز» نیح دلش هاش هک" یهاشنهشه الا هتک هدش شهاکردب الار وس ۳

 لالش اعم لأم# لت امشاتمه وعدرددش هک« تتسلالج ماکنه حس شلج# تسلاجب مصری شال

 تعلطیرتشم تعفرنآوم هک تازنمنامزرک ه اشداتتردقمناع-هاشناهحنقاوخ ناعاخ نامز ن طالس ن اطلس

 Ss رادارادرفنودیرف رطذر رنه دزاطءع یاههرهز یاردہشرخ تدالح ماره

 | نامدود ةصالخايلعلا هتباةلك رهظماندلاو نيدلا قزوحطظفاح داسفلاویملا لها عخ فد التلاو فارطلارشاندابعلا
 ناطاسلاساناطاسلا ن نمد رمشلا یمرطا مداح نقفالنادالم نقل پس قاتسرو کنان نان

 A hs ةملعلا هتيتع هتتع تلازال ناخدجا ناطلسلانباناخ ینطصم ناطلسلاساناح لسناطلسلا ناطاسلا نیا

 یراذرمضح نارودلا فر اص ءاضقناو نامزلارخآ ىلا هلوسمنقاو دن اهامص ةبنسلا هنتس تح رب امو هلتمنطالسلا

 تلدعم, اوفمشنو سولج نکا فرش هرزوا ریصعفال رب رس نالواربثار هس تیغ هللالج او نیو لابقاودعس

 رتاود هلنرل هناورمسخ تنعمرم تعلطربحرینو سو ام هشیاساو تحارثبیط اور قایل اع ساو :غمدا هل اسحاو

 ٌتصهورب ندزوربت دعسم نامزوزورفزور یراق دروس ری ردو انشورقاعالهانومعیااوزورب وت یفاوک اقافآ |
 فراعمو هلک مولع همه AG طاح یساضتقم یرلیرورپ تفالح هضم هنشنشو یروادهتکز

 شورخ یرلتفط اعو مرک جاوم بامعو ب رتاراب یرلزب  انعو فطل جاش یاصمهدنشکس قحو تمغرو لمه همر

 نالوا تعاضیراد هباو یر رت یرالوا تکریورب هب اچ“ دز اح هدنراب و دخ هب انامه ب د اس تیثشیح بارا هل ا هل غلو کت ۱
 فرص هنزاربا فرشررئاوللثم فینصتو فیلأ و نمو موظنم فرط فرط تقایلو تقابل بابراو تبشنم با

 ندهرئاس بتک ید هلعوبطم عیطوبشا راک هلواروصحان تالئان لث انوروفومتالصلصاویرب رهورو دقم
 ییاوم هجرتلاب كاصت لئاضف باک مان عطاف ناهرهجب رترد عفان ناس نالوا عطاسو رها یژادتماو صصع

 اتسعت سه هنسهجرت ۶ نالواهدنلزمرذعتم موده باک یندیدنفا مصاعدج ادیسلا ی اتنیعندمارکن س* "و دم

 تای ةدسر هدربسب نامز تشهدناسر قىف دواب ںودیاتعاریر عارب لاعازورو بشو تردامم یاعت هان

 هلمهاسرظن سدقلا تاشو تئطلس : یاکاخ ضرع کرو نر تلالد كل طلسهاوخ رخ ضعدهر کصخدخدل وا

 نوزفا ندنروصت راعتیلاح "یکی شدت يا یوم مجرتمو ںولوا تعفرو فرشزا ده تم یرکلا فر املا نش

 كن همومه "جرت ہرکصذ دد دلوا ترمسمرم اند درکرب نورد ندنرکفت باسح یاب ةت ابمهو تب انعدوقمنلامالام

 یاوا لوصوم هول هلوپسلات یفانمودناوفو لوصح ناعتروص یسربثکز سن هداہاق نامز هله حوولو یعمط

 هعابطلاراد سر نعد ربقحدعو) بولوا نوکسم عبر یامرفنامرفهدومر هو نولا مه دارا یی ذتفاصح صوصخ

 هنهک هعدق تاوداو مالقا لو روم م هر دعمر تمدخ هعامطلارادهدقاندنوب رییستندورع نجرلادىع

 هر اهاسرورب تک از عم ہط هرس یا ندقلواهدوهس هلغشم بحوفم قحا یلاعااسآ نامغوردهنسلاوهدوسرذو

 رودقعم یززاب تونس ات اس تاوداو تالا او مالقااددحم یح هلوا هناک و امرتسکد تفاط)لد دیدنسو

 ةدرکیاصعتسا لاثتمالا بحاو مما بحوم رب لاح رد یدشغلوالاکتساو لاصعسان رقلامآ ی قفور هلغغلوا

 هننعبط تیلصم كموقيم باک لامالالصوم یلعالکوتم هل دضاعم یرللوخضعد نالوا لاجْشا تعارض درع

 لفلوا عوبطمو غوبصمهرزوا نسعتسم نوا او نسح كسوشاادج م ادمخ هلمالک الامدهحو مانتحوعورمش ۱
 هل عحولو اوروتسمو دیش و هل انعوونع نمادیروسکوروصقو ناتسروشکه اشلو د ةراظندنخرش نانملا هلن !ءاشزا

 لرو ناسحالالماشهاشنش فطاوع ةرعس نیحهطاقس ناک اک یرلاوق ی
 7۳ ج > ص ا سست س س ت س هک
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